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হৃলত-মূ্য ২১ ছুই টাকা মান্র। 





সস রি - ৯৯৯৯ ।স্ক্ষী 

এই কাশখ্ড, স্্দপূরাণের অন্তর্গত; নেক উপাখান, 
অনেক ইতিহাস ইহাতে আছে। ইহাতে নরম ছে 
সামুদ্রিক প্রকরণ আছে, ম্মৃত্যুক্ত আচার ব্যবস্থা আছে; ্া 
কাশীর মাহাত্ম্য ত আছেই। কাশীখণ্ডে কবিত্ব অতুলনীয় ; অনসকার-. 
বৈচিত্রামর, আধুনিক কাব্যেও এরূপ কৰিষব দুর্লভ । সসতের : 
কবিত্ব অন্যভাষায় ফুটিয়াছে কি না, তাহা পাঠক বিবেনা ্ 
করিবেন! 

্রীপঞ্ানন দেবশর্মা 

ভট্টরপন্জী, ২৪পরগণা। 





প্রথম অধ্যায়। 

,  ধিশ্ধ্য-বৃদ্ধি। 

শ্রিবিধতাপ-নির্ঘুক্ত, ভবানীতনয় গজেন্স- 
বদন সুপ্রসিদ্ধ বিস্বরাজ গণপতিকে, আমরা 
ধ্যান করি। 

যে কাশী, ভূতলস্থা হইয়াও, সবর পৃথিবী 
নহেন) যিনি রা হুইয়াও, স্বর্গ হইতে 
উচ্চতর; ধিনি স্বয়ং ভূমগুলে আবদ্ধ বলিয়া 
প্রতীয়মান হইলেও মুক্তিদান করেন- যে 
স্থানে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া! জীবগণ, মুক্তিলাভ 
করিয়া থাকেন,_সেই সদাহরগণ-সেবিতা) 
গঙ্গাতীর-বিরাজিতা, বিশ্বেশ্বর-রাজধানী, ত্রি- 
লোকবিদিত। কাশী জগতের বিপতি বিনাশ 
করুন। 

ব্রিলোক-পতি--উদ্ধা, বিষণ, মহেশ্বর-_ 
যদীয় ভ্রিসন্ধ্যাব্পদেশে, নিরস্তর গমানাগমন 
করিতেছেন, মেই মহে্বর আদিত্কে নম- 
ঘর। অষ্টাদশ-পুরাপ-প্রণেত! সত্যবতীনন্দন 
ব্যাম, হুতের নিকট নিথিল-কলুষহারিনী কাশী- 
কথা কীর্তন করিতে লাগিলেন; একদা 
দীমান্ দেবি নারদ, হুশোভন নর্মাানীরে 
অবগাহনপুরুদর নিথিল জীবের ধর্থার্থকাম- 
মোক্ষদাতা গৌরী-সমত্িত ও্কারেস্বরের পূজা 
করিয়া গমন করিতে করিতে সম্মুখে সংসার- 
গিপক্রিয নু্দা-দলিল-পরিষ্ূত বিদ্বাপর্বত 

অবলোকন করিলেন! দেধিলেন, বি্াগিরির | 
ই স্থাবর ও জঙ্গ': এই উতয় শরীর *: 

পৃধিবীর বহৃমতী! চু 
সার্থকতা সম্পাদন হইতেছে। বিদ্যাগিরি, 
রমাল পাদপের সমাবেশে রসপুর্ণণ অশোক 
জররাজির অধিষ্ঠানে আশ্রিতের শোকাগহ। 
এততিনন দেখিলেন, তাল, তমাল, হিন্তাল, শাল, 
বনস্পতি, বিদ্ধ্যের সর্বত্র শোভা সম্পাদদ 
করিতেছে। দেখিলেন, বিস্ধ্যগিরি, গবাক্ বৃ্ষ-.. 
শ্রেনী বারা গগনমগ্ডল আবরণ করিয়া অবস্থিত, 
বিসবপাদপবৃন্দে পরিশোভিত, অগ্ুরুবনে বিরা- 
জিত এবং কপিখকাননে পিঙ্গলবর্ণ। নারদ 
দেখিলেন, বিদ্বাপর্বত অরগ্য-লক্মীর স্বনমগ্ুল- 
সদৃশ ফলপুর্ণ, লক্চ-তরুকদন্বে মনোহর এবং . 
মুধাপ্থাদফল-সম্পর রূতাস্তত্বে পরিশোভিত। 
নারদ দেধিলেন, বিশ্ব্যাগিরি, অনুয়াগবর্ধক . 
নাগরঙ্গ.তরুনিকরে রঙ্গভূমিবৎ শোভমান এবং .. 
বানীর, বীজপুর ও জঙ্গীর বৃক্ষে পরিপূর্ত। 
তিনি দেখিলেন, & পর্বতের কোন স্থান, মন্দ . 
মাকুত-হিল্লোলে কম্পমান অনস্ত কৰোল- 
লতিক। দ্বারা নৃত্য-পরায়ণা কামিনীগণের শোভা : 
হরণ করিতেছে। কোন স্থলে ব! লবলা-.. 
কিশলয়াবলী বায়ভরে ঈষৎ কম্পিত হওয়াতে 

| বদ হইছিল কে ইহ হুম নং) 
গার। কোন স্থলে ব৷ বায়ুবিকম্পিত কপূর 



২ কীর্িখণ্ড। 

ও বদলী বিটপনিকর “নার! এ পর্বত যেন 
অভিশর্রা পধিকগণকে বিশ্রামের নিমিত 
আহ্বান করিতেছে। কোন স্থলে মল্লিকাণগুচ্ছরূপ 
স্তনে ঈষৎ চঞ্চল পুন্নাগতক্ু.পল্লবর্জীপ করপল্লব 

' বিশ্তাস করিস, বিদ্ধাপর্বত, কোন কামি-পুরুষ- 
প্রধানের স্তায় শোভা পাইতেছিল। বিন্ধ্- 
পর্বত, বিদীর্ণ দাড়িন্স ফল দ্বার যেন-আপনার 
অনুরাগ-পুর্ণ হৃদয়ের ভাব প্রদর্গস করত বন- 
ক্ষ্াবর্তিনী মাধবী লতাকে পতিরূপে যেন 
ব্ালি্ন করতেছে । অনস্তকালসম্পন্ন গগন- 

স্পর্শা উহ্ম্র তরু-নিকরের অস্তিত্ব প্রযুক্ত 
বিদ্ধযগিরি ব্রহ্মা কোটিধারী অনস্তের স্তায় 
প্রতীয়মান হুইতেছিল। ব্নস্থলীর নাসিকা 
সদৃশ পনস ফলরাজি €'বন্ধ্যগিরিকে আবরণ 
করিয়া বাখিয়াছিস্ম। শুক-নাসাকৃতি পলাশ 

বৃক্ষ; বিরহিগণের বিরহোদ্দীপনা করত তাহা- 
. দ্বের মাংস ভোজন অর্থাৎ কৃশত্ব-সম্পাদনের 
ফলে-শ্বয়ং গলিতপত্র হইয়! ( পরকে ছুঃখ দিলে 
আপনার ছুঃখ হয়, এই বাক্য সার্থক করত) 
বিদ্ধযপর্বতকে আচ্ছাদন করিয়াছিল। কদশ্ব 

' বলিয়৷ আত্ম-পরিচয়প্রদানকারী নীপতরুবরকে 
(ক্ষুদ্র কদন্য সমুহকে ) দেখিয়াই যেন রোষ- 
কন্টকিত ভাবে অবস্থিত (বৃহৎ) কদম্ব সমূহ 
বিদ্ধ্য গিরির শোভা সম্পাদন করিতেছিল। 
নুমেরুবৎ উচ্চ শিখর-সম্পন্ন নষেরু পাদপ, 
বাজাদন বৃক্ষ এবং কামিজন সদন সদৃশ মদন 
বৃক্ষ দ্বার! বিরাঙ্ছিত বিদ্ধ্যপব্বতের স্থানে স্থানে 
অত্চ্চ বটরুক্ষ পটমৃণ্ডপের ন্তায় শোভ। পাইতে 
ছিল। যেন বকাধিষান-গুকু কুটজগুচ্ছ বিহ্যা- 
পর্বতে বিরাজমান ছিল। করমর্দ, করীর, 
করঙ্জ এক, কলন্ব বৃক্ষশ্রেণী বিদ্বািরির যাটকা- 
হবান-সমুদ্যত সহত্র-করবৎ শোভ! পাইতে- 
ছিল। স্থানে স্থানে অসংখ্য উজ্ভ্বলবর্ণ রাজ 
চম্পককোরক-শ্রেণী যেন বিদ্বাগিরির আরতি 
করিতেছে বন্লিরা প্রতীয়মান হইতেছিল। 
ুনুমালি- মিজি শান্ুলী তরুনিকর বারা 

১৮৫১,এ. শোভা সরোবর-শোভ! অশপক্ষাও 
ুরারীছিল। অখখবৃক্ষ, কাঞন-কেতক, 

শ্রেনীবন্ধ উৎকৃষ্ট করঞ$জ বৃ্ষনিচয় বিশ্বযপর্বতের 
অতীব শোভা সম্পাদন করিতেছিল। বদরী, 
বন্ধজীব জীবপুত্র নামক বৃক্ষদমূহ বিশ্ধ্যগিরিকে 
হুশোভিত করিতেছিল। তিলক ও ইচ্ুদী- 
বৃক্ষরাজীসমাচ্ছনদ্ন করুণালয় বিদ্ধ, করুণ বৃক্ষ 
দ্বার! আবৃত ছিল। বৃক্ষ-বিট্যুত অসংখঢ মধুক- 
পুষ্পরূপ শ্বহস্তবিমুক্ত মুক্তারাশি দ্বার! বিশ্ব্য- 
পর্বত যেন পৃথিবীরপধারী শিবের পুঁজ! 
করিতেছিল। সাল, অর্জন ও অর্জন প্রভৃতি 
রক্ষত্রেণী চামরের স্তায় বিদ্ধাগিরিকে বীজন, 
করিতেছিল। কোথাও বা তাল ও নারিকেল 
বৃক্ষরাজী যেন তাহার মস্তকে ছত্র ধারণ করিয়া 
দণ্ডায়মান ছিল। উত্তম নিম্ব, পারিজাত, 
কোবিদার, পাটল, তিথ্ভিলী, বদর, শাখোট ও 
করহাটক বৃক্ষনিকর দ্বার! বিশাপিরি বিরলাজিত 
ছিল। উদ্দগ্ড শেহণ্ডড এরগুমধুক, বকুল 
ভিলক প্রভৃতি বিবিধ বৃক্ষ বিদ্ব্যপর্্বতশিরে 
তিলকবৎ শোভা পাইতেছিল। বিভীতক, 
প্রক্ষ, শরলকী, দেবদারু, হরীতকী প্রভৃতি বহুবিধ 
বৃক্ষ এবং সর্ধ কালেই ফল ও পুষ্পশালী 
নানা প্রকার বৃক্ষ ও লতা দ্বারা বিস্ধ্যগিরি 
বিরাজিত ছিল । এল! লবঙ্গ, মরীচ ও কুলঞন 

বন দ্বার! বিদ্ধ্যপর্্বত আচ্ছন। জন্বু, আয্লাতক, 
ভল্লাত শেলু, গন্তারী প্রভৃতি বৃক্ষ, নানাবিধ 
শক্তিসমূহ, অসংখ্য শ্বেতচন্দন, রূক্তচন্দন, 
হরীতকী, কর্ণিকার, ধাত্রীবন এবং শত ড্রাক্ষা- 
লতা, তান্বুলবল্লী ও পিপ্পলী লতা৷ বিদ্ব্যগিরিকে 
বে্টন করিয়া রুহিয়াহ্ছি*। । মল্লিকা, যুখিকা, 
কুন্দ এবং মদয়ভ্তী কুহুমরাজি, বিন্ধ্যগিরির 
সৌরভ সম্পাদন করিতেছিল। মালতী কুনুমা- 
বলীর উপর ভ্রমণশীল ভ্রমরপংক্তি,_গ্োপী- 
গণের সহিত ক্রীড়া করিবার জন্ত ভ্রমরচ্ছলে , 
আগত ্রীকৃবেনর স্তায়”_বিডিব৩৭: ৯ 
করিভতাছিল। বিদ্ধয.--নানা মুগগণে পরিব্যাং 
বিবিধ পক্ষিকৃজনে প্রাতিধ্বনিত এবং বহতর 
সরিতৎ-সরোবর.পন্থল-প্রবাহে আবৃত । অনেকা 
নেক দিব্য জাতিবৃন্দ, শব লব রি 
পরিত্যাগ করিয়! সম্পূর্ণ ভোগ'ভিহিবেই থেঁ' 



এই পর্বতে ন্দাসিযা বাস কর্দিতেছিলেন। 
নারদ দেখিলেন, বিন্ধ্যপর্্বত) ইতন্ততঃ নিপ- 

_ ভিত পুষ্পসমূহ স্বায়। যেন অর্থ্য প্রদান করিতে- 
ছেন, মমুরের কেক্কারবে ধেন তিনি দূর হইতে 
স্বাগত প্রশ্ন করিতেছেন। অনম্ভর বিদ্ধ্যগিরি, 

শতনূর্্য-সমপ্রভ উঁজ্জবলিতান্বর দেবধি নারদকে 
আকাশপথে অবলোকন করিয়া দূর 
প্রত্যুদগমন করিলেন। ব্রঙ্গ-নন্দন নারদের 
শরীরতেজে, বিন্ধ্যগিরির কন্দরের তম: ( অঙ্ধ- 
কার) দূর হইল। গিরি, দেবধিকে আসিতে 
দেখিয়া মনের তমও (দর্প) পরিত্যাগ করি- 
লেন। ব্রহ্মতেজোভয়ে নিরি ভীত হইলেন ;__ 
তধন, সাধুজনের সমাদরকারী বিদ্য, স্বভাব্তঃ 
কঠিন হইলেও স্বীয় কাঠিন্য পরিত্যাগপূর্ব্বক 
কোমলতা ্নলম্বন করিলেন নারদ, গিরি- 
বরের উভয় মুর্ভিতেই কোমলতা অবলোকন 
করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন; সাধু- 
গণের চিত্ত বিনয্বেরই বশীভূত। যে ব্যক্তি 
স্বয়ং উচ্চতর হইলেও ম্বগৃহাগত গুরু লঘৃ 
সকল ব্যক্তির নিকটেই ন্এ্রতা অবলম্বন 
করেন, তিনিই মহত্ব-সম্পন্ন ; যিনি তখন 
আত্ম-গৌরবে থাকেন, তিনি মহত্ব-সম্পন 
নহেন। শ্রী গিরিবর উন্নত-শিধর হইলেও 
প্রণত-কম্ধর হইয়া ভূতল-বিলুরঠিতমস্তকে, 
মহধি নারদকে প্রণাম করিলেন। নারদ, 
গিরিকে করঘ্ধয় ধারণপূর্বক তুলিয়৷ এবং 
আশীর্বাদ দ্বার তাহাকে অভিনন্দিত করিয়া, 
গিরিবরের উচ্চতর গুদয় অপেক্ষাও উন্নত, 
তাহার নির্দিষ্ট আঙনে উপবেশন করিলেন। 
বিদ্ধ, _দধি, মধু ঘৃত, জলার্র” অক্ষত, দুর্ববা, 
তিল, কুশ এবং পুষ্প, এই অগ্া্গ অর্থ্য 
হারা নারদের পুজা! করিলেন। মুনিবর অর্থ্য 

'ধগ্রহণ* করিলে, গিরি, শ্রান্ত দেবষির পাদ- 
1সেবাদি করিলেন, অনন্তর তাহাকে ণতশ্রম 

' অবলোকন করিয়া অবনতভাবে বলিতে 
,লাগিলেন,_মুনে! আপনার" চরণরদ্দ ছার 

; ৯ আমার রজোগুণ অপলত হুইল, 

দূয় হইক়্াছে। আজ আমার সম্পত্তি সর্বনি 
হইল, আজ আমার কি হুদিনা চি 

অন্য পর্বতের মধ্যে মান্তপর্বতত আমার 
হইল। মুনি এই কথা গুনিরা কিছ, 
নিশ্বাস পরিত্যাগ করত তুফীন্তাবে রহিজেন:। * 

হইতে তখন গিরিবর, সন্ত্রান্তচিতে পুনরায় বলিলেন, 
হে সর্ধার্থকোবিদ ব্রদ্ষন্! নিশ্বাস পরি- 
ত্যাগের কারণ কি বলুন ভ্রৈলোক্যে 
আপনার অবিদিত প্রার্থনীয় বন্ত আর কে 
দেখে নাই ; আমি প্রণাম করিতেছি. আমার 
প্রতি যদি দয়া থাকে ত জিজ্ঞাসার উত্তর 
প্রদান করুন। আপনার আগমন-সন্ভৃত 
আনন্দ-সন্দোহে অনার কঠরোধ হইতেছে, 
এইজন্/ বহুবাক্য বলিতে পারিতেছি না, 
তথাপ এককথা বলিতেছি; পূর্ববপুরুষগণ, 

মের প্রভৃতি পর্ব্বতের যে পৃথিবী ধারণশক্তি 
কীর্তন করেন, তাহা পর্্বত-সমুদয়কে উদ্দেশ 
করিয়া; কোন এক পর্বতের সে শক্তি নাই। 
আর আমি একাকীই পূধিবী ধারণ করিতে 
পারি। এক হিমালয়ই সঙ্জন-সকাশে মাস্ট ১ 
তাহার কারণও হিমুলয়, গ্রৌরীর,_পিতা,, 
পর্নাতের রাজ! এবং শিবের শ্বশুর । (ন্তুব! 
পার্বত্যগুণে তিনি মান্ত নহেন) স্বব্ণপুর্ণ 
রত্রসানুসম্পন্ন এবং দেবগণের আবাসত্মি 
হইলেও লুমেরূুকে আমি মান্ত মনে করি না। 
পৃথিবী-ধারণশীল অসংখ্য শৈল আছে, তাহা 
রাও সজ্জনগণের মান্ট বটে, কিন্ত স্ব ্ব স্থানেই 
তাহার। মাননীয় । আশ্রিত মন্দেহ নামক 
রাফসগণের দেহ সংশয় করাতেই উদয়গিরির 
দয়ার পরিচয় পাওয়া যায়; নিষধ পর্বতে 
ওষধি নাই অস্তগিরি প্রভাহীন। নীলপর্বত 
নীলীময়, মন্দরের মন্দ প্রকাশ, মলয় ত সর্পের 
আবাসভ্মি, রৈব্ত পর্বত ধন রক্ষা করেন না। 
.হেমকুট ব্রিকৃট প্রভৃতি পর্ন্ঘতের উত্তর পদই 
তকুট; কিছবিন্ধ, (ক্রোঞ্চ এবং সহা পরব্বতাদি 
ভূভার-সহনে উপযুক্ত নহে।” নিদ্্যের ই 

এপ্তার ঘেংএতায় আমার আন্তরিক তমও কথা শুনিয়া নারদ, মনে মনে চিন্তা. করিলেন, 



তি অক্ষয় ঘইত্বের কারণ নহে। যাহাদের 
* শিখর নার বর্শনে সঙ্জনগণের মুক্তি হয়, সেই 
জী প্রভৃতি অমল শোভাসম্পন্ন বহু 
'ঈীর্বতই ত বর্তমান আছে। অদ্য এই 
পর্থযতের বল অবলোকন করিব । নারদ এই 
চিদ্কা করিয়! বলিলেন, _পর্বতিগের সামর্থ 
প্রদশনি পূর্বক তুমি যাহ! বলিলে, তৎসমস্তই 
সত্য; পরস্ত সকল পর্বতের মধ্যে এক হুমেরু 
তোমাকে অবজ্ঞা-করে। আমি এই ভন্তাই 

নিশ্বাস পারত্যাগ করিয়াছিলাম, তোমার 
. নিকটে ইহা! কীর্তনও করিলাম । অথবা আত্ম- 

' নিষ্ঠ মাদৃশ ব্যক্তির এই চিন্তায় প্রয়োজন কি? 
তোমার মঙ্গল হউক। এই কথা বলিয়া নারদ 
গ্র্গনপথে প্রস্থান করিলেন। মুনিবর গমন 

, করিলে উদ্িষ্নচিত্ত ঘঁক্ষলমনোরথ বি্বয, মহতী 
চিন্ত! প্রাপ্ত হইয়া আত্মনিন্দা করিতে লাগ. 
লেন, -শাস্ককলাজ্ঞান-হীন ব্যক্তির জীবনে 

' ধিক, নিরন্যম ব্যক্তির জীবনে ধিকৃ, জ্ঞাতি- 
 পরাপ্ধিত ব্যক্তির জীবনে ধিক্,"এবং বিফল- 
মনোরধ ব্যক্তির জীবনে ধিক। যে ব্ক্তি, 
শত্রুর নিকট পরাজিত, সে দিবসে ভোজন, 
নিশার, শয়ন এবং নির্জনে আনন্দলাভ কি 

করিয়: করে ? এই চিন্তা-সম্ভাপ-সমুহ যাদৃশ 
গীড়। দিতেছে,দাবানল-পীড়াও আমাকে তাদুশ 

ঈীড়িত করিতে পারে না। প্রাচীনের যথার্থ ই 
বলিগ্াছেন, চিন্তার যুক্তি অতি ভয়ঙ্কর । ওষ্ধ, 
উপবাম বা অন্ত কোন উপায়ে চিন্তারোগের 
উপশম হয়না । মানুষের চিন্তার, হ্বৃধা, 
নিদ্রা, বল, রূপ, উৎসাহ, বুদ্ধি, শ্রী এবং 
জীবন নিশ্চয়ই হরণ করে। ছয় দিন অতীত 
হইলে, জর জীর্ণজর নামে অভিহিত হয়, 
কিন্ত এই চিন্তাঙ্গর প্রত্যহই ণতনত্থ প্রাপ্ত হয়। 
এই চিন্তাঙ্থরে ধ্বস্তরি ধন্তবাদ পান না; 
চন্পকের গতিও এম্থলে নাই; অখ্িনীকুমার- 
স্ব়ও এই জরে সফলতা লাভ করিতে পারেন 
না। কি করি, কোথাক্ব যাই, হুমেরুকে 
কিরঠিপ জয় করি? লক্ষ প্রদান কবিতা 
সুমেরর মন্তুকে পড়ি ন! কেন ?-_না? সেরপে 

পড়া হইবে না। পূর্ববকালে আমাদের সগোত্র 
কোন পর্বত, ইন্ত্রকে ক্রোধাঘিত করাতে, 
ইন্্র আমাদিগকে পক্ষহীন করেন। পক্ষহীন 
ব্যক্তির সকল চেষ্টাই বিফল। অধবা 
হুমেরই বা আমার সহিত স্পর্ধা করে 
কেন ?+-ওঃ! করিতে পারৈ বটে, ভ্ুভার 
বাহীরা প্রায়ই ভ্রাসিযুক্ত হয়। নতুবা! সত্য- 
লোক-নিবাসী ব্রহ্মচারী বেদজ্ঞ নারদের কি 
মিথ্যা কথা বলা সম্ভব? অথব! মদ্বিধ ব্যক্তির 
ুক্তাযুস্ত বিচার কয়ার প্রয়োজন নাই; 
যাহারা বিক্রমপ্রকাশে অসমর্থ, তাহাদিগের 
চিতই বিচার করিয়া থাকে ' অথবা এই 
সমস্ত বিফল চিন্তার প্রয়োজন কি?" বিশ্বকর্ত' 
বিশ্বেশ্বরের শরণাপন্ন হই, তিনিই আমাকে 
কর্তব্য-বুদ্ধি প্রদান করিবেন। -ঈন্রলোক্যের 
মধ্যে বিশ্বনাথই অনাথনাথ, ইহা সকলেই 
কীর্তন করেন। বিষ্ক্য ক্ষণকাল ভাবিয়া স্থির 
করিলেন, “ইহাই নিশ্চয় হইবে, এইরূপই 
করিব, কাল বিলম্ব করিব না; বৃদ্ধ্নুখ শত্রু 
এবং রোগকে বিচক্ষণেরা উপেক্ষা করিবে 
না। গ্রহ-নক্ষত্রগণের সহিত হ্ধ্য, নিশ্চয় 
হুমেরূুকে বলাধিক বিবেচনা করিয়াই প্রদক্ষিণ 
করেন।” বিস্ধ্যাগিরি এইরূপে হুমেক্ুর সহিত 

বিবাদে কতসঙ্গলপ হইয়া খ্বীয় দেহকে সাতিশয় 
পরিবদ্ধিত করিল। তাহার দেহ এতাদুক্ 
উন্নত হইল, ধেন শঙশ্রেনী থারা বিশ্ধ্যপর্বত 
অসীম আকাশপথের অস্তভাগ নির্দেশ করিতে 
লাগিল। কাহারও সহিত কদাচিৎ কোন 
ব্যক্তির বিবাদ করা বিধেয় নহে । বিবাদ যদি 
একান্ত কর্তবাই হয়, তবে এরূপ ভাবে 
করিতে হইবে, যেন কোন ব্যক্তি উপহাস না 
করে। এইরূপে বিষ্ধ্যাচল রবিমার্গ র্ধ 
করিয়৷ যেন কৃতরত্যত৷ প্রাপ্ত হইয়৷ স্বাস্থ্য 
লাত করিল। প্রাণিগণের ভবিষ্যৎ সর্বধাই 
অদৃষ্টের অধীন! বিন্ধ্পর্রত আনন্দ-সহকারে 
মনে করিতে লাগিল যে, অদ্য ুধ্যদেব 
যাহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া গমন করিবেন, সেই 
পর্ধবতই কুলীন, তাহারই যথার্থ সম্পদ এবং 
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সেই ব্যক্তিই বাস্তবিক সর্বাপেক্ষা লোক- 
পুজিত হুইবে। যতদিন পর্ধাস্ত কোন ব্যক্তি 
দুত্রাপি নিজের শক্তি প্রদর্শন না করে, 
ততদিনই লোকে তাহাকে লব্ঘন করিতে 
পারে, ইহার দৃষ্টান্ত কা্ঠমধ্যবর্তী অগ্নি; 
তাদৃশ অগ্নি যঙ্ক্ষণ প্রজ্লিত না হয়, তত- 
ক্ষণই লোকগণ তাহাকে লঙ্ঘনা্দি করিতে 
পারে। এইরূপে বিষ্ধযপর্ব্বত পূর্বোক্ত অতি 
বিপুল চিস্তাভার হইতে মুক্তি লাভ করত 
সদাচার-রত ব্রাহ্মণের স্তায় হৃধ্যোদয় প্রতীক্ষা 
করিয়া, দৃঢ় নিশ্চয় সহকারে অবস্থিতি করিতে 
লাগিল। 

"প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১॥ 

দ্বিতীয় অধায় | 

সত্যলোক-বর্ণন। 

ব্যাস কহিলেন, এই স্থাবর-জঙ্গমের আত্মা, 
তমোরিপু হৃ্র্ধ্য, স্বীয় নুপবিত্র কিরণজাল 
বিস্তার, সাধুগণের ধশ্মীনুষ্ঠান প্রবর্তন, তামম- 
ভাবের দুরীকরণ, নিশাকালে মুকুলিতাননা 
প্রিক্নতম৷ কমপিনীর প্রবোধন, দেবাদি উদ্দেশে 
হবাকথ্য ড্হবলি প্রদানের প্রবর্তন, পুর্দাহ 
অপরাহ্ণ ও মণ্যাঞ স্বরূপ ক্রিয়া-কাশের 
হচনারভ্ত, অপজ্জনের মন ও মুখে তমো- 
গুপের অবস্থান নির্দেশ এবং রজনীকাল- 
কবলিত জগতের গ্্মরায় জীবন প্রদান করত 
উদনয়াচলে উদ্দিত হইলেন। রবির উদয়ে 
সাধুগণের বৃদ্ধি হয়। এই সদ্যঃঘফল পরো- 
পকার প্রভাবেই রবি, সায়ংকালে অন্থমিত হই 
(বিনষ্ট) হইয়াও প্রাঃকালে পুনরুদিত্ 
( গুনজ্জীবিত) হইয়া থাকেন। দিকৃপতি হৃর্থা, 
খণ্ডিতা পূর্ববদিগঙ্গনাকে সানুরাগ 
আশ্বাসিত করিয়া, যেন বিরহ্খলিতা আগ্েরী 
কামিনীকে এক প্রহর কাল সম্ভোগ করিয়া 
চতুরা দক্ষিণদিগধূর নিকট, গমন করিতে অতিক্রম 
লাগ ুিনোন। লবঙ্গ, এলাচ, মুগনাতি, কপুর 

টি 

৬) 
হু 

লি 

এবং চন্জনে দঙ্গিণধিষধূর অঙ্গ চচ্চিত ; তামরা 
রাগে তাহার অধরোষ্ঠ রুক্কবর্ণ; ০৯০৭ 
সবক, তাহার উম কুচাগ্র) লবলী-লত তাহার বাহু? অশোকপলপব তদীয় অঙ্ুলিনিচ? 
মলয় সমীরণ তাহার নিঃশ্বাস; জীযোদসাগর 
তাহার বসন, ব্রিকুট পর্ববস্থিত কাধদ্রাজি দ্বারা তাহার অঙ্গ হুরঞসিত; নুবেলপর্ত 
তাহার নিতম্ব ; কাবেরী এবং. গোদাবরী নদী 
তদীয় জঙ্াযুগল ; চোলদেশ তাহার কচ টু 
সহ এবং দর্দর পর্বত উহা পা 
কারধীপুরী তাহার কাককীভূষপ। মহার&:. 
রমণীর সুকোমল-বাগৃবিলাসে মনোহর! সেই 
সদ্গুণশালিনী দক্ষিণ-দিগঙ্গনাকে কোলাপুরা- 
ধিষাত্রী মহালক্ষীঞ্জঅদ্যাপি পরিত্য।গ করেন 
নাই। অবলীলাক্রমে ভু্ঠগ্র গগনমণ্ডলগামী 
ুরধী-তুরঙগবৃন্দ যখন আর অগ্রগমনে সমর্থ 
হইল না, তখন সারথি অরুণ বলিতে লাগি- 
লেন,_হে ভানো! মানোন্নত বিদ্ধ, মেরুর 
সহিত সমকক্ষতা স্পর্ধা করে, এই জন্ত 
আপনার নিকট প্রদক্ষিণ পাইবার আশায় 
গগন্পথ রোধ করিয়া অবস্থিত হইয়াছে । হে 
ভানে!! আপনি প্রত্যহ যেমন হুমেরু পর্ব. 
তকে প্রদক্ষিণ পুরর্ববী গমন স্বীরিমশ্ধাকেন, 
তদ্ধপ “আমাকেও প্রদক্ষিণ করুন” এই অভি- 
গায়ে বিধ্যগিরি সদর্পে গগনমার্গ অবরোধ 
করিয়৷ রহিয়াছে। ৃর্ধা অরুণের কথা শ্তনিয়। 
মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, -অহো গগন- 
মার্গও অবরুদ্ধ হইল, ইহা! অতি বিচিত্র ! ব্যাস কহিলেন, হৃর্যদেব বলবান্ হইন্নাও ইৃন্তপথে আর কি করিবেন? ূ 

লেও একাকী কোন্ ব্যক্তিই বা কোন্ 
রুদামার্গ লঙ্ঘন করিতে পারে! যে ৮৬) 
রাহুগ্রস্ত হইক়্াও ক্ষণকাল অবস্থান করিতে 
পারেন না, তিনিও শুন্তপথে নিরুদ্ধ হুই- 
লেন; কি করিবেন, বিধিই বলবান্। . ধিনি 
নিমেযার্দে হই সহুত্র দুই শত ছুই জোন পথ 

করেন, তিনিও বহুকাল স্বিরীভাবে 
রহিলেন। বহু সময় অতীত হইল। পূর্ব, 
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মাযাই তারাগ্রহ সন্থল 
সর দেখিতে লাগিল। তাহার! ভাবিতে 

»-ইহা দিবা নহে, কারণ হুধ্য নাই; 
টি নহে, কারণ চক্র নাই এবং অখিন্তাদি 
ক্ষত্র নাই) অতঞব ইহ] কোন্ সময় কিছুই 
নক করা যাইতেছে না। ব্রন্ধাণ্ড কি অকালে 
কথাও হবে গৃপ্মা,_তাহা হইলে, এখনও 

পয়োধি চতু্দিক্ হইতে আসিয়া পৃথিবী 
করিতেছে না কেন? স্বাহা্বধাবষট্কার- 

জগতে পঞ্চযজ্ঞ ক্রিয়ালোপে ত্রিভুবন 
শি হইল। হৃুর্ধ্যোদয় (ডেলেই যঙ্জাদি 
ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান উল থাকে এবং 

নমস্কার। যিনি কাল হইতে ভিত্র অথচ কাল 
স্বরূপ, ধিনি শ্বেচ্ছাক্রমে পুরুষ এবং ধিনি 
গুণব্রয়ন্বরূপা প্রকৃতি,_তাহাকে নমন্কার। 

বিনি সত্বগুণ আশ্রয় করিয়! বিযুরূপে জগতের 
পালন, রজোগুণ অবলম্বন করিয়! ব্রন্মারপে 
জগতের সৃষ্টি এবং তমোগুণ অধিকার করিয়। 
রুদ্ররূপে জগতের সংহার করিতেছেন, তাহাকে 
নমস্কার। বুদ্ধিত্বরপী ব্রহ্মাকে নমস্কার ; ত্রিবিধ 
অহঙ্কাররূপী ব্রশ্খীকে নমস্কার ; পঞ্চতন্মাত্র ও 
পঞ্চকর্ধেন্রিয় স্বরূপ ব্রহ্ধাকে নমস্কার ; মন ও 
পঞ্চজ্ঞানেন্রিয় স্বরূপ ব্রহ্মাকে নমঙ্কার। 

পৃথিব্যাদি পঞ্চভুত স্বরূপ এবং বিষয়াত্মক 
ব্রঙ্গাকে নমস্কার। যিনি ব্রহ্মাণ্ড স্বরূপ" এবং 
্রঙ্গাণ্ডের মধ্যবর্তী, তাহাকে নমস্কার । নুতন- 
পুরাতন-বিশ্বরূপী ব্রঙ্মাকে নমস্কার । অন্ত্যি 

্রাদি কারা দেবগণের তৃপ্তি সাধিত হয়, অতস্প এবং নিত্যন্বরূপ-_কার্ধ্যকারণ-স্বামীকে নম- 
রব এ বিষয়ে নুধ্যই কারপ। চিত্রপ্প্ত প্রভৃতি 

সৃ্য হইতে সময় নির্ণয় করিয়া 
রঃ গাকেন? ূ্ঘ্যই সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের এক- 

খাত্র কারণ । সেই হুর্যের গতিরোধে ত্রিভবন 
ত্তিত হইল। সমুদয় লোকই যে যেখানে ছিল, 
সি সেই খানেই চিত্রিতের স্তায় বহিল। এক 
নদীকে নৈশ ভিমি্গে'অপরদিক দিবসের রৌদ্দে 
গনেকে বিন হইল; জগৎ ভীতিবিক্রুত 
₹ইল। এইরূপে হুরানুর-নর-নাগলোক ব্যাকুল 
£ইলে .“আঃ অকালে এ কি হইল” বলিয়া, 

' প্রজাগণ রোদন করত ইতস্তত ধাবিত হইতে 
মাগি । তখন দেবত৷ সকল এই সব দেখিয়া 

বুক্ষার শরণাপন্ন হইলেন এবং "রক্ষা কর, 
রঙ্গ কর” বলিয়া বিবিধ স্তোত্রে স্তব করিতে 
'শ্লাগিলেন ১ বিরাট স্বরূপ এবং হিরপ্যগর্ভরূপী 
ন্ধাকে পুন অবিজ্ঞাত-ম্বরূপ, কৈবল্য- 
নল আনন্দময়কে নমঙ্কার। ধাহাকে দেব্গণও 
৮ শর অবগত নহেন এবং মনও যথায় 
উঠত: ধিনি বাকযেরও অগ্চের” সেই 

ক নমস্কার। যোগিগণ চাঞ্চল্যরহিত 
থা গাণিধানের সহিত হুদয়াঁকাশে জ্যোতী* 
জী ধাহাকে জনি এরৈন। সেই ্ রীত্রঙ্গাকে 

স্কার। তুমি সমস্ত ভক্তগণের প্রতি কৃপা 
করিয় স্বেচ্ছাক্রমে শরীর পরিগ্রহ কর। 
বেদ সকল তোমারই নিশ্বাস; সমস্ত জগং 
তোমার জলনিহিত বীজ হইতে উৎপন্ন; 
সমস্ত ভূতগণ তোমার পদতল, স্বর্গ তোমার 
মস্তক হইতে উদ্ভুত, তোমার নাভি হইতে 
আকাশ উৎপন্, তোমার লোম সকল বনস্পতি, 
তোমার মন হইতে চন্দ্র উৎপন হইয়াছেন এবং 
হে প্রভো ! তোমার চক্ষু হইতে সৃষ্য উৎপন্ন 
হইয়াছেন। হে দেব! তুমিই সব এবং 
তোমাতেই সমস্ত। জগতে তুমিই স্তোতা, 
তুমিই স্ততি ও তুমিই স্তঃ। হে ঈশ! 
তুমিই এই সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়৷ আছ, অতএব 
তোমাকে নমস্কার, পুনঃপুন নমস্কার । দেবগণ, 
ব্র্মাকে এইরূপে স্তব করিয়া ভূমিতে দণ্ডবৎ 
পতিত হইলেন। তখন ব্রহ্ধা সন্তুষ্ট হইয়া 
দেবগণকে বলিতে লাগিলেন,--হে প্রণত নুর 
গণ! তোম্মদের এই ধথার্থ স্তুতি দ্বারা আমি 
সন্তুষ্ট হুইয়াছি, তোমরা! উথ্িত হও; আমি 
প্রীস্ন হইয়াছি, অভিলহিত বর প্রার্থনা কর। 
যে ব্যক্তি পবিত্র হইয়া! শ্রদ্ধাসহকারে প্রতিদিন 
এই স্ভতি ছারা আমার অধবা মহাদেবের 



কিংবা বিচ্ুর স্বাব করিবে, আমরা (্হ্ধা) বিষ 
মহেহ্বর ) সর্ধার্দী তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া 
'ত্বৃহাকে তাহার সর্ধাভীঃ-_পুত্র, পৌত্র, পশু, 

সৌভাগ্য আয়ু, আরোগ্য, অভয়, রণে জয়, 

ধ্রহিক-পারত্রিক ভোগ ও নির্ব্বাণমুক্তি প্রদান 
করিব এবং যাহ! যাহা তাহার ইস্টিতম, তং 
সমস্তই তাহার হইবে। অঙএব সর্বপ্রযতে 
এই উত্তম স্তব পাঠ কর! লোকের কর্তব্য । 
সর্বসিদ্ধিপ্রদ এই স্তব অভীষ্টদ নামে খ্যাত। 
দেবগণ প্রণাম করিয়া উত্থিত হইলে, ফুল রঙ্গা 
পুনর্ধ্বার তীহার্দিগকে বলিলেন, তোমর। মুস্থ- 
ভাবে থাক; এখানেও ব্যাকুলভাব কেন ? দেখ 

এখানে এই মূর্তিমান্ চারিবেদ, এই নিখিল 
বিদ্যা, দক্ষিণাসহ যজ্ছকল এই, এই সত্য,এই 
ধর্ম, এই তপন্তা, এই দম, এই বরহ্নচর্ধ্য, এই 
করুণা, এই সরন্বতী, শ্রুতি স্মৃতি ও পুরানীর্থ 
জ্ঞানে চরিতার্থ জনগণ এই,__এখানে ক্রোধ, 
মাৎসর্ধ্য, লোভ, কাম, অধৈর্য, ভয়, হিংসা, 
কুটিলতা, গর্ব, নিন্দা, অনুয়্া এবং অশুচি 
ব্যক্তি কোথাও নাই। যে সকল ব্রা্গণ বেদরত) 
তপোনিষ্ঠ এবং তপোধন ; হারা উৎকুষ্ট 
মাসোপবাস ব্রত, ষম্মাসব্রত এবং চাতুর্ান্যা্ি 
ত্রতের অনুষ্ঠাতা ; যে সমস্ত রমণী পতিব্রতা ; 
এতডিন ধাহার! ব্রক্ষচারী এবং ধাহার! পরদার- 
বিমুখ, _নুরগণ ! দেখ, এই তীহারা রহিয়া- 
ছেন। ইহীরা মাতৃপিতৃতক্ত, গো-রক্ষার জন্ত 
মৃত্যু শ্বীকার করিয়াছিলেন। ধাহারা 

ফলাভিমন্ধি নাঞ্*করিয়! ব্রত, দান, জপ, 
যজ্ঞ, স্যাধ্যায়, ব্রাহ্মণ-তৃপ্তিসাধন ; তীর্ঘ- 

' মেবা, তপস্তাচরণ,। পরোপকার এবং 

সদাচারাদি কর্ম অনুষ্ঠান করিয়াছেন, 
তাহারা এই । ' গায়ত্রীজপে নিরত, অগ্রি- 
হৌঁভ্র-পরারণ, ঘবিমুখী গোপ্রদানকর্তা, 
কগিলা-গো-দাতা, নিঃম্পৃহ, সৌমপাক্জী, বিপ্র- 
পাদোদকপায়ী, সরশ্বতীতীর্থে মৃত, ব্রার্থীণসেবা- 
পরারণ, প্রতিগ্রহ সমর্থ হইয়াও প্রতিগ্রহ- 
পরাহ্ধুখ এবং তীর্থ-্রতিগ্রহ-পরাহ্দুখ-_ আমার 
পরি, সেই সকল ব্রাহ্মণের! এই। যেসকল 

ফিনি 

িুলাখা বাতি মাধ মারে অর্থ বাগ 

কার্তিক মাসে বারাণমীতে চিপ 
ধাহার! স্নান করিয়াছেন, সেই "দেহ 
হুনির্মল পুণ্যভাগী ব্যজিরা এই।.. ধাহরা 
মণিকর্ণিকায় স্ান করিয়া বহু ধনদানে' শাঙগাদ; 
গণকে শ্রীত করিয়াছেন, ঠাহারা এই--সর্বব, 
ভোগসম্পন্ন হইয়! এক কক্স মদীয় লোকে 
অবস্থান করিবেন, অনন্তর ট্রাই পুীপ্রভাবে: 
কাশীগ্রাপণ্ত হইয়া, বঙ্গেখরের প্রসাদে নিশ্চয় 
মোক্ষ লাভ করিবেন। অবিমুক্ত ক্ষেত্রে মান. 
বেরা অল্প মতকম্ম করিলেও তাহার ফল জঙ্মা 
স্তরে মুক্তি। কি আশ্রধ্য ! বিশবেশবর-ক্ষেত্রে 
মরণেও লোকের তয় হঞ্ুনা, সেখানে সকলেই 
মট্যুকে অতিথির স্তায় প্রিয় ভাবিয়া অপেক্ষা 
করিয়া থাকে। ধীাহার৷ কুরুক্ষেত্রে ব্রাহ্মগগণকে 
উত্তম ধন দান করিয়াছেন, নির্ল কলেবর 
এই তাহারা আমার সমীপে অবস্থান করিতে-: 
ছেন। গয়াধামে ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়) 
ধাহার৷ ব্রাঙ্মণমুখে পিতামহগণের তৃপ্তি সাধন 

করিয়াছেন, এই তাহাদের পিতামহগণ অবস্থান ' 
করিতেছেন হে টৌব্গণ শ্পনিস্দীন, জপ. 
কিছ্বা পূজ! দ্বারা মদীয় লোক শ্রাণ্ত হওয়া! 
যায় না; কিন্তু একমাত্র ব্রাঙ্মণগণের তৃপ্তিসাধন 
দ্বারাই এই লোক প্রাপ্ত হওয়। যায়। উদৃখল, . 
মুল প্রভৃতি সমুদয় গৃহোপকরণ এবং শব্যা- 
সমহ্বিত গৃহ ধাহারা দান করিয়াছেন, এ তাহা, 
দের হম্ম্যনিচয়। যাহার! বেদপাঃপালা নির্্মীথ- 
করাইয়া দেন, যাহারা বেদাধ্যাপন . করেন: 
ধাহার! বিদ্যাদান করেন, ধাহার৷ পুরাণ শ্রবণ: 
করান, ধাহার! পুরাণ দ্বান করেন, বাহার! ধর্ম 
শাস্ম দান করেন এবং ধাহার। অন্তান্ত পুস্তক 

দান করেন. আমার এই পুরে তাহাদের বাঁস. 
হয়। ধাহারা যজ্ছের জঞ্ট) বিবাহের জন্তু, অধব- 

ব্রতের জন্ত ত্রাহ্থপকে প্রচুর ধনদান করেন।' 
তীহার! বনুতুল্য তেজী হইয়া! এখানে স্থান 
করেন। যে ব্যক্তি বৈদ্য পোষণকরত চিকিৎসারনব 



৮] শি 

চন ০৬ হহ এ তি “কারীথও। 

*স্ছাগীন কারন তিনি দর্বভোগ-সমহিত হইয়! করিয়া ধেনু বা অপর প্রকার গো, উত্তম ' বগি এই স্থানে বাদ করেন। ধাহারা ্রাহ্মণকে দান করেন, ডিনি সরববাপেক্ বিশিঃ ' সাযাণের ব্বরোধ হইতে তীর্থসমূহ মুক্ত করেন, পুণ্যবান্। বিষ, শিব, মহর্ধিগণ এবং. আমি, 
ভারা আদার অভতঃপুরে, আমার ওরস পুত্র গোরুর গুণাবলী 'বিচার করিয়া এই প্রার্ঘনা সাঁণের ভায়ধ্জেহের পাত্র হইয়! থাকেন। ব্রাহ্মণ, বিধান করিয়াছি ;-_ গোগণ, আমার সম্মুখে ঈপ”-বিকু্,আমার এবং শিবের অতীব প্রিয়; অবস্থান করুন; গোগণ, জমার পৃষ্ঠদেশে আমরাই সাক্ষাৎ ব্রা স্বরূপে ভৃতলে বিচরপ অবস্থিত হউন) গোগণ আমার জরে করি। এক কুলই-ত্রীঙ্গণ এবং গো এই থাকুন; আমি গোগণ মধ্যে বাস করি। যে ছুই ভাগে বিভক্ত; এক ভাগে (প্রাঙ্গণে ) মন্ত্র ভাগাবান্ ব্যক্তি আপনার সর্্ধাদ গো-লাগুল ও এক ভার্গে (গোক্ুতে) হবিঃ অবস্থান দ্বারা মার্জন! করে,_অলক্ষমী, কলহ ও রোগ করিতেছে। ব্রাহমণেরা সার্ববভৌমিক জঙ্গমতীর্ঘথ সকল তাহার অঙ্গ হইতে দূরে গমন করে। ্বরপে নির্মিত হইয়াছেন; মলিন ব্যক্তিগণ গো, ব্রাহ্মণ, বেদ, সতী, রমণী, সত্যবাদী, _ তাহাদের বাক্য সলিল দ্বারা পবিত্র হইয়া নির্লোভ এবং বদান্ত__এই সাত জনের প্রভাবে 
থাকে। গো সকলও অতুলনীয় পবিত্র; গো পৃথিবী টিকিয়া৷ আছেন। মদীয় লোকের উপরে সকল পরম ম্গল্রুপ, তাহাদিগের খুরো- বৈকুঠ লোক, ইহা কধিত ইহয়াছে; কৌমার থিত রেপু গঙ্গাজলের তুল্য। গো-শূঙ্গের ৬$গ্র লোক তাহার উর্ধে; উমালোক' কৌমার 
সকল তীর্থ, খুরাগ্রে যাবতীয় পর্বত অবস্থিত | লোক অপেক্ষা উচ্চ ; তছুপরি শিবলোক ; এবং শ্গবের মধ্যস্থলে মহেশ্বরী গৌরী | গৌলোক শিবলোকের সমীপবর্তীঁ, তথায় শিব- 
অবস্থান করেন। গো-দান দর্শন করিয়! দাতার প্রিয়া নুশীলা, প্রভৃতি গো-মাতৃগণ অবস্থিতি 
প্রপিতামহগণ নৃত্য করিয়া থাকেন, যাবতীয় - করেন। যাহার! গো-শুত্রাযা-নিরিত বা গো- ধরিগণ শ্রীত হন এবং দেবগণের সহিত আমরা! দাত, সেই সকল মনুষ্য এই লোক-সমূহের তুষ্ট হই; আর দারিদ্র ও ব্যাধিবৃন্দের সহিত কোন একটী লোকে সর্ববসমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া পাপসমুই আওশয় রোদন করে। গোরুই অবস্থান করিয়া থাকে। ধায় নদী সকল 
সমস্ত লোকের ধাত্রী এবং সর্বপ্রকারে মাতৃ- ছুগগময়ী, পায়স যেখানে কর্দম, জরা যেখানে 
তুল্য । যে ব্যক্তি গাভীদিগের স্তব, নমস্কার ক্রেশ দেয় না,_গো-প্রদাত। জনগণ, তথায় 
"ও প্রদক্ষিণ করে, তাহার সপ্তদবীপা বহুন্ধরা গমন করেন। শর্ত, স্থাতি, পুরাণে ধাহাদের 
প্রবনক্ষিণ করার ফল হয়। যিনি সর্ববভূতের জ্ঞান আছে এবং তছুক্ত আচারে ধাহারা চলিয়া 
লক্্মীন্বরূপা এবং ধিনি দেবগণ মধ্যে অবস্থিতা, থাকেন, তাহারাই প্রকৃত তঞণ ) ন্তে ব্রাহ্মণ 
ঘেই দেবী ধেনুরূপে আমার পাপ বিনাশ নামধারী মাত্র। শ্রুতি ও স্মৃতি ব্রাহ্মণের 
করুন। যিনি বিস্থুর বক্ষযস্থলবাসিনী লম্ষমা, নেত্রঘয়, পুরাণ ব্রাহ্মণের হৃদয় ) শ্রুতি স্থৃতি-. 
ধিনি অগ্নির স্বাহা' এবং পিতৃমুখ্যগণের স্বধাম্ব- বিহীন ব্রাহ্মণ অন্ধ ; যিনি শ্রুতি স্মৃতির মধ্যে 
রূগা, সেই ধেনু সতত আমাদের পক্ষে বর- একটা বিষয়ে অনভিজ্ঞ, তিসি কাণ) কিন্ত 
প্রদায়িনী হছউন। ধাহাদের গোময় যমুনা তুল্য, পুরাণানভিজ্ঞ অতএব হৃদয়-শূন্য ব্যক্তি অগ্রেক্ষা 
মুত্র নখর্দাসদৃশ এবং হুগ্ধ গঙ্গার সমান, তীহা- অন্ধ বা ক্লাণাও ভাল। কেননা, শ্রুতি ও স্থাঁতি 
দের অপেক্ষা আর পবিত্র কি আছে? যেহেতু উভয়োক ধর্মুই পুরাণে কধিত হয়। সর্ঝত্র 
গে' সকলের অঙ্গে চতুর্দশ ভুবন অবস্থান করে, হৃখাভিলাষী ব্যক্তি পুর্ক্োক্ত উত্তম ত্রাম্মণকেই অত্র গোসমূহ হইতে ইহ-পরলোকে আমার গোদান করিবে। নামে ব্রান্মণকে গোদান 
শুভ হউক।” যে ব্যক্তি এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে না; কেননা, অসৎ ্রাহ্মণকে গোদাৰ 



তৃতীয় ্ং 1 রা 

বাহার অভিলাষ আছে, পাপে বাহার অতান্ত 

ভু আছে, _সেই ব্যক্তি পুব্রাণ সকল শ্রবণ 
করিবে; পুরাণ- ধন্ধের মূল । চতুর্দশ বিদ্যার 
মধ্যে পুরাণই উত্তম দীপ; সেই পুরাপ- 
দীপের আলোক পাইলে অন্ধ ব্যক্তিও 
সংসার সাগরে কোথাও নিপতিত হয় না। 
মদীয় লোকগিপ্দ, ব্যক্তিগণ পুরাণশ্রবণ, 
গঙ্গাতীরে বাস এবং ব্রাঙ্মণগণের তৃপ্তিসাধন 
সতত করিবে । হে দেবগণ! এই সত্যলোকের 
ব্যবস্থ৷ ও ভয়ার্তগণের যাহাতে অভয় হয়,তাহাও 

সংক্ষেপে কীর্তন করিলাম, তোমরা নির্ভয় হও। 
বিদ্ধাপর্র্বত,হৃমেরুপর্ববতের সহিত স্পর্দা করিয়া 
হুর্ধের পথরোধ করিয়াছে, তজ্জন্য তোমরা 
আগমন করিয়াছ ; আমি তোমাদিগের নিকট 
তথ্বিষয়ে উপায় নির্দেশে করিকেছি। যথায় 
স্বয়ং বিশ্বেশ্বর, তারক ব্রহ্ম নাম উপদেশ 
করিতে অধিষ্ঠিত. সকলের মুক্তিহেতু সেই 
অবিমুক্ত মহাক্ষেত্রে মিত্রাবরুপনন্দন মহাতপা 
অগৃস্ত্য, প্রভু বিশ্বেশ্বরে মন অপ করিয়া উদ্ 
তপশ্যা করিতেছেন, তথায় যাইয়। তাহার নিকট 
প্রার্থনা কর, তিনি তোমাদিগের কার্য সিদ্ধ 
করিবেন। একদা তিনি বাতাপি ও ইন্বলকে 
ভক্ষণ করিয়।৷ লোকসমুদয় রক্ষ! করিয়াছিলেন । 
সেই মিত্রাবরুণ-নদ্দন মুনিবরে, শূর্ধযাপেক্ষা 
অধিক তেজ আছে। বাতাপি-ইন্বল ভক্ষণা- 
বধি জগতে অগন্ত্যের ভয় কেন না করে ? এই 
বলিয়া ব্রদ্ধা অন্তহিন্তী হইলেন। সেই দেব- 
গণও হধোতফুল্প-বদনে পরম্পর বলিতে লাগি- 
লেন বে, অহো ! আমর! অতিশয় ধন্য, কারণ 
প্রসঙ্গত আমরা শিবা, শিব, কাশী ও কাশী- 
পতিকে দর্শন করিতে পারিব; অহো! বছ্- 
দিন পরে আমাদিগের মনোরথ সফল হইল" 
সেই চরণযুগ্ললই ধন্ত, যাহা কাণী অন্ভিমুখে 
প্রস্থিত হয়, ব্রন্মোক্ত বচন শ্রব্ণ-পুণ্যে আমরা 
আঙ্গ কাশী খাইব। অধিকতর পুণ্য বলেই 
এক কার্যে তই প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। 

গমনে *তনিণ্চয়, হযোৎকুল্ল নয়নকমল, প্রহষ্টা- 

নন, হুকৃতার্ধী দেবাণ এই: হলিতে বি 
কাশীক্ষেত্রে গমন করিলেন। ' ব্যাস বলিলেন; 
সংসারে যে সকল মানব, শ্রই 'পৰিব্রত্থ : 
আখ্যান শ্রবণ করিবে, তাহার! ইহলোকে : 
সর্বনৃখ ভোগ করিয়া বংশ রক্ষা ' করিবে, 
অনন্তর পুত্রদার সহ সর্ব্পাপে বিমুক্ত হইয়া, 
সত্যলোকে বহুকাল বাসের পর মুক্তিলা্ 
করিবে। | 

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ড,২ ॥ 

তৃতায় অধ্যায়। 
দেবাণের জ্গন্তযাশ্রম গমন। 

সত কহিলেন, হে ভগঈগ্ ! ভূত-ভবাপতে ! 
র্বন্জানমহানিধে! অচ্যুত! দেবগণ কাশীতে 
উপস্থিত হইয়া কি করিলেন, বলুন ? গুরুদেবের 
প্রমুখাৎ এই দিব্য কথা শ্রবণ করিয়৷ আমি 
তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছি না । তপোনিধি 
অগন্তা দেব্গণ কর্তৃক কিরূপে প্রার্ণিত হইলেন 
এবং তাদৃশ উন্নত বিস্ধযগিরিই বা বা কিরূপে 
আপনার পূর্ব্বভাব প্রাপ্ত হইলেন? আমার 
মন আপনার বাক্যরূপ হুধাসমুদ্রে স্নান করিতে 
উত্ম্ক হুইয়াছে। পরাশ্র-নদ্দন মুনিবর বেদ- 
বাস, এই প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া, শ্রদ্ধালু নিজশিষ্য 
হৃতকে প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিলেন। হে 
মহাবুদ্ধি হৃত! ভক্তি শ্রদ্ধা! সমন্বিত হইয়া 
শ্রবণ কর এবং শুক-বৈশম্পায়নাদি এই বালক- 
গণও শ্রবণ করুক। অনস্তর দেবগণ, মহধি- 
গণ সমভিব্যাহারে কালীধামে উপস্থিত হইয়া 
প্রথমতঃ অবিলম্বে মণিকর্ণিকায় যথাবিধি সবস্ 
অব্গাহনপূর্বক সন্ধ্যাদি নিত্যকর্্ম করিলেন 
এবং সন্ধ্যোপাসনার পর কুশ, গন্ধ ও.সতিল 
জলদ্বারা তর্প য় অগিষাতাদি পিতৃগণের তি 
করিয়া রত্ব, কাঞ্চন, বস, অশ্ব, আতরণ, ধেনু, 

সবর্ণরৌ প্যাদি নিশ্মিতু বিচিত্র পাত্র, অমূতবৎ 

সুস্বাহু পক্কান্ন, শর্করা-সংযুক্ত পায়স, 
সহিত অন্ন, ধান্, গন্ধ, চন্দন, কণপু্র্, তান্বুল, 



কাকী 

কিলেন। যতী এবং তপস্বী দিগের যোগা 

“মৃতন বন্প, নানাবিধ চিত্র কম্বল, দণ্ড, 
' কমগুলু। মৃগচর্খব,কৌপীন, উচ্চমঞ্চ, পরিচারক- 
'শ্দিগের বেতনার্ঘ সুবর্ণ, মঠ, বিদ্যর্থীদিগের 
অন্ন; অতিথিদিগের জন্ত অনেক ধন, রাশীকৃত 
পুস্তক, লেখকদিগের বৃত্তি এবং বহু প্রকার 
'ীধধদান, জত্রদান, গ্রীষ্মকালে পানীয়শালার 
জন্তু, হেমস্তে মদাদিনির্শিত€গ্নিকৃণ্ড ও কাষ্ঠের 

। জঙ্কখ এবং বর্ধাকালে-ত্র ও আচ্ছাদনের জ্তয 

বহু ধনদান, রাত্রিতে অধ্যয়নের জন্গ প্রদীপ 
.জ্বালিবার ব্যয় এবং পাদাভ্যঙ্গাদির ব্যবস্থা 
_করিয়! দিয়া যী ও প্রত্যেক দেবালয়ে বৃত্তি 
দিয়! পুরাণ সাঠক নিয়োগ, দেবালয়ে নৃত্যগীতের 
জন্ত বহু ধনব্যয়, দেবালয় চুণকাম, দেবালয়ের 
জীর্ণোন্ধার এবং দেবালয়ে নানাপ্রাকার চিত্র 
করিবার জন্ত মুল্য প্রদান দেবালয়ে নানাবিধ 
বু, 'মাল্যাদি * ভূষণ, ' আরতির গুগ গুল, 
ঞ্ ধৃপ, কপূর ব্ডিকাদি, দেবপুজোপ- 
 ক্্ণের জঙ্ক বহু ধনদান, পঞ্চামত দ্বারা ও 

সুগন্ধি সানভ্রব্য হার! গ্গান, দেবতার জন্ত তান্ু- 
'লাদি মুখবাম, নানাপ্রকার দেবোদ্যান, মহা 

' প্রজার মাল্যাদি রচনার জন্য ধনদান, শিব 
মন্দিরে, শঙ্খ, ভেরী,মদজাদি বাদ্যধ্বনি ত্রিকালে 
সুরার জন্ত ধনদান, দেবালয়ে ঘটা গাড়ু কুত্ত 
্টীভূতি ্ বানোপযোগী পাত্রসমূহ দান,শুরুবর্ণ 
(ক্াহরনবন্ত্র দান, নুগদ্ধি যক্ষকর্দম ( অর্থাৎ 
পুর, অগ্গুরী, মগনাভি এবং কটফল একত্র 
ধরি) প্রভৃতি প্রদান, জপ, হোম স্তোত্রপাঠ, 
“উচ্চন্বরে শিব নাম-কীর্তন, রাসক্রীড়াদি সংযুক্ত 
চলন ও প্রদক্ষিণ ইত্যাদি উত্তম ত্রিয়াকাণ্ড 
,বারবার অনুষ্ঠান করত চত্বারিংশৎ প্রহর বাঁস 
বির, হিব্ধি তীর্থ করিলেন ।-অনস্তর দরিত্র 

ত্রেবং অমাধবর্গের তৃপ্তিসাধন, বিভু বিশ্বেশ্বরকে 
প্রণাম, ব্রমমচধ্যা্দি নিয়মে ও পুর্বোক্তরূপে 
তী্থকত্য সম্পাদন এবং বার-বার বিশ্বনাথ 
দর্শন, স্তবন ও প্রণাম করিয়! দেবগণ,__যখায় 
অগন্ত্য, আপনার নামে লিঙ্গস্থাপনা ও লিঙ্গের 
সন্মুখে কুগুনিম্্াণ পুরঃসর স্থিরচিত্তে শতরদ্রীয় 
সুক্ত জপ করত পরোপকারের জন্ঠ অবস্থিত-_ 
তথায় গমন করিলেন । স্থাণুবৎ অত্যন্ত 
নিশ্চল, সাধুহৃদয়বহ নির্মল, জ্বলস্ত অগ্সিসদূশ 
অন্গপ্রত্যঙ্গে অতীব উজ্জ্বল, দ্বিতীয় ম্বর্ধ্যের হ্যায় 
সেই খাঘিকে দূর হইতে দেখিয়া দেব্গণ ভাবিতে 
লাগিলেন যে, সাক্ষাৎ বাড়বানল কি এই প্রকার 
মুর্তি ধারণ করিয়া তপন্ত। করিতেছেন"? অথবা 
ইন্ঠার তপন্ভেজে ভীতা সৌদামিনী অদ্যাপি 
চাপল্য পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। সমস্ত 
তেজ এই ব্রা্ষণ-দেহ আশ্রয় করিয়া শান্তপদ 
প্রাপ্তির জন্ট প্রশান্ত পরম তেজ ধ্যান করি- 
তেছে । ইহার তীব্র তপঃপ্রভাবে, তপনদেব 

অতিমাত্র তাপিত এবং দহনও দগ্ধ হইতেছেন; 
খ্বাপদ-সমূহ, ইন্থার এই আশ্রমের চতুঙ্দিকে 
পরস্পর স্বাভাবিক 'বৈর ত্যাগ করিয়া সান্বিক- 
ভাবে অবস্থিত দেখা যাইতেছে । অহো কি 
আশ্চধ্য ! হস্তী শুগুদণ্ড দ্বার নির্ভয়ে সিংহের 
গাত্র কণ্ুয়ন করিতেছে এবং স্ফীত-কেশর 
কেশরী শরভের ক্রোড়ে নিদ্রা যাইতেছে। 
স্রীত-নিশ্চলরোম৷ বলশালী শুকর, যুস্তাগুচ্ছের 
উপর দৃষ্টি ্তন্ত করিয়া আত্মযুখ পরিত্যাগপুর্র্বক 
আরণ্য কুকুর মধ্যে বিচরণ“ফরিতেছে। শৃকর, 
ভূদার হইলেও 'কাশীর সকল স্থানই” শিবলিঙগ- 
ময়,” এই ভয়ে--ন্মন্ত স্থানের স্তায় এখানে ভূমি 
খনন করিতেছে না। তর্ক, ( নেকড়ে বাঘ ) 
শৃকর-শাবককে ক্রোড়ে লইয়া ক্রীড়া দিতেছে। 
হরিণশাবক, ব্যান্রশাবকর্দিগকে উতসায্লিত 
করিয়। চপলপুচ্ছে ফেনায়মান মুখে ব্যান্রীর স্তন্ত- 
পান করিতেছে । বানর, লোমশ ভলুককে নুপ্ত 
দেখিয়া তাহার লোমকানন ম্ধ্যস্থিত মৃত মত্কুণ 
(উকুন) চপলাঙ্লিছার। বাছিয়া বাছিযবা দত্তাগ্র- 
দ্বার! ভোজন করিতেছে। খ্বোলাহুল, বুমুখ, 



ততীয় অধ্যায়। ১, 

নীলাঙগ প্রভৃতি যুধনার়ক বানরগণ জীতিত্লভ | ভক্ষিত হয়। প্রাণ কত হই র রা 
স্বাভাবিক মাৎস্ধ্য পরিত্যাগ করিয়া একত্র | মাংন তক্ষণ করা উচিত নয়, বদি ভোর 
ক্রীড়া করিতেছে । শশকগণ, বৃকের পৃষ্ঠে | করিতেই হয় ত নিজর মাংস ভোজন 
বিলুঠিত হইয়! ক্রীড়া করিতেছে। মুষিক | উচিত, পরের নহে। পু জী 
চ্চলবদনে বিড্রালের কর্ণ কওযন করিতেছে 7 | হিংসা-বিমুধবুদ্ধি এই শ্বাপদগণ বরৎ ভাগ 
বিড়াল মমূর-পুচ্ছপুটে আবৃত হইয়া অত্যন্ত | কিন্তু হিৎসা-পরায়ণ মনুষ্যও ভাল নহে। বকং 
আরামে ঘুমাইতেছে ; সর্প ময়ূরের কঠে নিজ | কু সরোবরে অগ্রচারী মংস্তগ্নণকে ও ভোজন 
কণ্ঠ ঘর্ষণ করিতেছে ! নকুল নিজকুলোচিত | করিতেছে না। বৃহত মহস্তগণও হুর মতন 
বৈর পরিত্যাগ করিয়া, খেলা করিতে করিতে | গণকে ভক্ষণ করিতেছে ন&, “একদিকে মহন্ত 
লাফাইয়! লাফাইয়া সর্পের কণার উপর 'গরড়া- | মাংস, অপরদিকে অন্তান্ত সমস্ত মাংস" এই 
গড়ি দিতেছে। সর্প নুধাদ্ধ হইয়াও মুখের নিকট | স্মৃতিবাক্য স্মরণ করিয়াই যেন ইহারা মং 
বিচরপতৎপর মুখিককে গ্রহণ করিতেছে না; | ভোজন ত্যাগ করিয়াছে। এই শেন গঙ্গীও 
মুধিকও সর্পের ভয়ে ভীত হইতেছে ন!। ব্যা্ | যে বর্তিকা (চটকাবিশেষ ) পক্ষী দর্শন করিয়া 
হরিশীকে আসন্প্রসবা দেখিয়া করুণী-পুনিয়নে | পরাম্ুখ হইতেছে! কি আশ্চধ্য ! মলিনাশয 
হরিণীর দৃষ্টিপথ পরিত্যাগ করত দূরে' গমন [ঞ্ুধ্পগণ এখানেও ভ্দ করিতেছে! মদিরা- 
করিতেছে; ব্যাদ্বী ও মুগী উভয়েই লুষ্টচিত্ত | পান-পরায়ণ অক্দানান্ধ ব্যক্তিগণ বহুকাল নরক 
হইয়। পরস্পর সখীর স্ায় ব্যান্র ও মগের | ভোগ করিঘ্া, মধুপ-যোনিতেই পুনঃপুনঃ জন্ম- 
আচরণ কীর্তন করিতেছে । শ্গরমূগ, উদ্যত" | গ্রহণ করে, অতএব শিববেতৃগণ, পুরাশে এই: 
কান্মুক ব্যাধকে অবলোকন করিয়াও, নির্ভয়ে | সরল শ্রোকটী কীর্তন করিয়াছেন যে, কোথাক্ক 
নিজ পথেই বিচরণ করিতেছে; ব্যাধও আগিয়। | মাংস এবং কোথায় শিব্ভক্তি ; কোথায় মধ্য 
তাহার গারকওয়ন করিয়! দিতেছে । রোহিত- | এবং কোথায় শিবপুজণ! শঙ্কর, মন্যমাংস-রত 
মগ, নির্ভয়ে বন্ত মহিষের গাত্র ঘর্ণণ করিতেছে, | ব্যক্তিগণের দুরে শিবের: 

: আর চমনরীমূদী ব্যাধ-রমঈীর কেশপাশের সহিত | প্রসন্নতা ব্যতীও কিছুতেই ভ্রান্তি দাশ হয় :না,, 
নিজপুচ্ছের পরিমাণ লইতেছে। অগন্ড- | এই জন্যই শিবতন্বজ্ঞানবিবর্জিত মধুপ (মদ্যপ)! 
তোজোনিযন্ত্িত গবয় ও শল্যক পরস্পর তীব্র | ভ্রমরগণ ভ্রমণ করিতেছে (ত্রমযুক্ত হইতেছে )। 
মাংর্ধ্য ত্যাগ*করিয়া একত্র রহিয়াছে । মেষ- | এই প্রকার আশ্রমস্থিত পণু-পক্ষিগণকেও, 
হয় জয়াভিলাঘে পরম্পর মুগুযুন্ধের নিমিত্ত | মুনিগণবৎ হিৎসা-বিরত অবলোকন করিয়াঃ, 
সজ্জিত হইতেছেঁলা। শুগালও হরিণ-শাবককে | দেবগণ স্থির করিলেন,_-এই কাশীধামেন্র এই, 
হস্ত দ্বারা কোমলভাবে স্পর্শ করিতেছে । | প্রকার প্রভাবই বটে, কেননা, এখানে পরত: 
মাংস ভক্ষণকে ধিক! মাংস ভক্ষণ, ইহলোকে | পক্ষিগণও বিশ্বেশ্বতের অনুগ্রহে মৃত্যুকালে 
পরলোকে ছুখপ্রদ অতএব আপদের আম্পদ” : | ভারকত্রদ্দ উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া, মোক্ষলা্ 
ইহা! বিবেচনা করিয়া, শ্বাপদগণ তৃপ গুন্াদি | করে। যে ব্যক্তি এই কেত্রের মহিমা! অধগ্ত: 
ভঁ্চণ করিতেছে। যে পাপমুক্ত ব্যক্তি আপ- | ও বিশ্বাসসম্পন্ন হইয়। এখানে বাস কষ্টে: 
নার ন্ত মাংমপাক করে, সে, ভুজ্যমান পণ্ডর | বিশ্বেশ্বর জীবন-মরণে তাহাকে পরিত্রীণ' 
দেহে যত লোম আছে, তত বৎসর নরক | করেন। জ্ঞানিগণ এই অবিমুক্-কষেত্রের: 
ভোগ করে। যে ছুঙ্ঘাতিগণ পরের প্রাণ নষ্ট | মাহাত্ম্য জানিয় যেরপ মুক্তিলাভ করে, 
করিয়া আন্মপ্রাণ পোবণ করে, তাহারা আকলপ ! তিধ্যকজাতির! কাশী-মাহাত্য না৷ জানিয়স্তি এই 
লকুর ভোগ করিয়া, তক্ষিতপর্ব পশুগ্ণণ কর্তৃক কালীধামে দেহত্যাগ করিলে, নিষ্পাপ হই 



১৯, 

“সর্প পি লাভ' করিতে পারে। এইরূপে 
ফিশীপর্ম দেবগণ, মুনির আশ্রমে গমন করিতে 
ফাঁরিতে পক্ষিকুলকে দর্শন করিয়া, পুনর্ব্বার 
(অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। দেধিলেন, _ 
'সীরস-পক্ষী সারদীর গলদেশে আপনার ক 
স্থাপন করিয় স্থিরভাবে রহিয়াছে । আমরা 
বিবেচন! করি, সারস নিদ্রিত হয় নাই, বিখে- 
শ্বরের ধ্যান করিতেছে। হংসী, স্বীয় চণুঃ- 

পুটাগ্র দ্বারা ক%য়ন করিতেছে এবং কামী 
হৎসকে পক্ষকম্পন দ্বারা নিবারণ করিতেছে । 
চক্রবাকী. চক্রবাক কর্তৃক অনুরুদ্ধা হইয়াও 
কেস্কিত শব দ্বারা যেন বলিতেছে,__হে 
কামুকপ্রধান! এখানেও কি কামিতা !! কু 
মধ্যস্থিত পারাবত উত্কাণঠতভাবে মনোহর 
ধ্বনি করিতেছে, ধ্য বস্থিত মুন শ্রবণ করিবেন, 
এই ভয়ে কপোতী তাহাকে বারণ করিতেছে। 
মমূর, অগস্ত্যের ধ্যানভঙ্গ ভয়েই যেন কেকারব 
পরিত্যাগ করিয়া নিঃশব্দে রহিয়াছে ; চত্জব- 
কিরণ-ভোজী চকোর যেন নক্তত্রত অবলম্বন 
করিয়া রহিয়াছে। কি'আশ্চরধ্য ! “অপার 
সংসার-পারাবারের পারকর্তী বিশ্বনাথ-_ 
সারিকা এই, দার কৃথা পড়িয়া শুকপক্ষীর 
জ্ঞান সম্পাদন 'কারতেছে। কোকিল কোমল 
আলাপের সহিত ধ্বনিকরত যেন বলিতেছে,_ 
“কলি এবং কাল কাশীবাসীদিগের অনিষ্ট 
সাধন করিতে পারে না"। দৈত্য-দৌরাস্ম্য 
বশতঃ অসময়েও পাতভয় যন্ত্রণা স্বর্গে আছে, 
দেকাণ, পও পক্ষিগণের এই. প্রকার কাধ্য 
দর্শন করিয়! সেই স্বর্গের বহু নিন্দা করিতে 
লাগিলেন। দেবতা অপেক্ষা কাশীর এই 
পণ্ড-পক্গী বরং ভাল; কেনন!, দেঁবতা- 
দিগের পুনর্জন্ম আছে, কাশী-বাসীর 
পুনর্জন্ম নাই। আমরা স্বর্গবাী হইলেও 
কাণীর পতিতগণেরও তুল্য হইতে পারি না; 
কেননা, কশীতে পতনে ভয় নাই, আর হ্বর্গে 
পতন-ভয়ই অধিক । অস্থত্র বিচিত্র-ছত্রচ্ছায়ায় 
ি্ষ'্টক রাজা ভোগ কর! অপেক্ষাও অথীভাবে 
মা.সাপবাসাদি ক্রিয়াও কাশীবাস করা ভাল। 

কাশীণ্ড 

কাণশীতে--শশকে, মশকে অবহেলায় যে পদ 
পায়, অন্তত্র যোগিগণ যোগশক্তিতেও সে পদ 
প্রাপ্ত হননা। আমরা দেবতা, আমাদের 

অপেক্ষা কিন্তু কাশীর দরিদ্রও ভাল ; কেননা, 
তাহার যম হইতেও কোন আশঙ্কা নাই, আর 
আমরা একটা পর্ধত হইতেই এই দুর্দশা ভোগ 
করিতেছি । ব্রঙ্গদিবসের অগ্টমাংশে লোকপাল, 
মুর্ধা, চন্দ, গ্রহ ও তারাগণের সহিত ইন্দ্ত্বপদ 
বিনষ্ট হয়; কিন্তু ব্রহ্মার শতবর্ষ অতীত, 
হইলেও কাশীবাসীর বিনাশ নাই। অতএব 
সর্বপ্রকার প্রযত্বে কাশীতে, সদাচার করিবে। 
কাশীধামে যে হুখ, তাহা অধিল বক্াণ্ডে নাই, 
যদি থাকিত, তবে, সকলেই কেন ' কাশীবাসে 
অভিলাষী হইবে? সহঅ সহআ জন্মান্তরে 
উপাঞ্জিত পুণ্যপুঞ্জের পরিবর্তে এই কাশীতে 
বাম ঘটে । কাশীবাসী হইয়াও শিবের ক্রোধ- 
ভাজন হইলে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না; 
অতএব নিরন্তর শরণাগত.পালক বিশ্বেশ্বরের 
শরণাগত থাকিবে। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ__ 
এই পুরুষার্থ চতুষ্টয়ই কাশীতে যেমন জম্পূণ, 
এমন আর কোন স্থানেই নহে। যেব্যক্তি, 
অনিচ্ছাতেও গৃহ হইতে বিশ্বেশ্বর-মন্দির গমন 
করে, তাহার প্রতি পদক্ষেপে অশ্বমৈধ যজ্ঞ 
অপেক্ষা অধিক ধর্ম হয়। যে ব্যক্তি উত্তরবাহিণী 
গঙ্গাতে স্নান করিয়া পরম শ্রদ্ধাসহকারে বিশ্বের 
দর্শনে গমন করে, তাহার ধশ্বের অবধি নাই। 
গঙ্গাদর্শন, গল্গাম্পর্শ, গঙ্গান্নান, আচমন, সন্ধ্যা- 
উপাসনা, জপ, তর্পণি, প্ৈবপুজন, পঞ্চতীথ- 
দর্শন, তদনস্তর বিশ্বেশ্বর দর্শন, শ্রদ্ধাসহকারে 
বিশ্বেখরস্পর্শন, বিশ্বেশ্বর পুজা, ধূপাদিদান, 
প্রদক্ষিণ, স্তব, জপ, নমস্কার, নৃত্য, “দেবদেব! 

মহাদেব! শো! শিব! শিব! ধর্জটে ! 
নীলকঠ! ঈশ! পিনাকিন! শশিশেখর ! 
ত্রিশুলপাণে! বিশ্বেশ! রক্ষ। কর, রক্ষা কর” 
এই প্রকার সন্তীর্তন, মুক্তিমণ্ডপে অর্ধানিমেষ 
উপবেশন, মুক্তিমগ্ুপে বসিয়৷ ধর্্বকথালাপ ও 
ও পুরাণ পাঠ এবং জবণ, আন্যান্ত নিত্য-: 
নৈমিতিক কর্মের অনুষ্ঠান, অতিগ্রি-সৎকার 



চতুর্থ অধ্যায় 

এবং পরোপকার দ্বারা উত্তরোতর ধর্মলাভ 
বৃদ্ধি হয়। শুরুপক্ষে চন্দ্র যেমন এক কলা 
করিয়া, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হন, তদ্রেপ কাশীবাীদিগের 
ধর্মুরাশি পদে পদে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এই 
ধশ্মবর্ক্ষ- জনগণের সেবনীয়। এই বৃক্ষের 
বীজ শ্রদ্ধা! ; বিশ্রপাদোদক দারা! ইহ! সিক্ত; 
ইহার শাখাসমূহ, প্রসিদ্ধ চতুর্দশ বিদ্যা; 
ন্তায়োপার্জিত ধন, ইহার পুষ্প; ইহার স্মুল 
ও সুক্ষ দুই ফল কাম ও যোক্ষ। এই কাশী- 
ধামে অন্নপূর্ণা নিখিল অর্থ প্রদান করিয়া 
থাকেন) গণপৃতি ঢুন্টি এখানে অধিল কামনা 
পুর্ণ করেন এবং বিশ্বনাথ অন্তকালে কর্ণে 

ভারকমন্ত্র উপদেশ করিয়া সর্ব প্রাণীকেই 
ভববন্ধন-যুক্ত করেন । কাশীতে ধর্ম পুর্ণ 
চতুষ্পাদ। কাশীতে অর্থ অনেক প্রকার ; 
কাশীতে কাম সর্বন্নখের আশ্রয় এবং এমন 
কোন্ শ্রেয়; আছে, যাহ! কাশীতে নাই ?% ধর্ম 
অর্থ কাম মোক্ষ প্রদানের নিমিত্ত গৃহীত-দেহ 
বিশ্বেশ্বর ঘথায় অবস্থিত, সেই কাশীতে এব্সরপ 
হওয়া বিচিত্র নহে । কেননা, সেই বিশ্বেশ্বর 
অধগ্ানন্দরূপ বিশ্বরূপ। অতএব, ভ্রেলোক্যও 
কাশীসদৃশ নছে। দেবগণ এই কথা বলিতে 
বলিতে, মুনিবর অগস্ত্ের হোম-ধুম-হুগন্থপূর্ণ 
বেদাধ্যায়ী ছাত্রবর্গে পরিবৃত পর্ণশাল। দোখিতে 
পাইলেন। অনন্তর, মুগশাবকের| খাষিদিগের 
উপগ্রহ-কুশ মুখে লইয়া! শ্বামক-অঞ্জলি পাই- 
বার আশায় খাষিকন্যাগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ 
গমন করত যে স্কাঞ্স অলন্কৃত করিতেছে, যথায় 
বৃক্ষশাখাবিলম্বী আরজ বন্কল-কৌগীন যেন 
বিদ্ধকারী মৃগগণকে বাঁধিবার জন্তই বাগুরার 
স্তায় চতুর্দিক আবৃত করিয়া রাধিয়াছে_ 
দেবগণ সেই পর্ণকুটীর-প্রাণ পতিব্রতা- 
শিরোমণি অগস্ত্যপত্বী । লোপামুদ্রার পদান্ব- 
চিহিত দেখিয়। প্রণাম করিলেন । পল্লে যোগো- 
খিত, কর্ণে অক্ষমালা ধারণ করিয়া অবস্থিত, 
যথাযোগ্য আসনে আসীন, পরমেষ্ঠিবৎ শ্রেষ্ঠ 
অগন্ত্য খধিকে সম্মুখে অবলোকন করিয়া, 
ইন্ছাদি দেবতা সকল প্রল্ষ্ট-ব্দনে “য় জয়? 

১৩. 

বলিতে লাগিলেন। ' মুনি অগত্তযও উর্থিতৎ 
হইয়। সেই সমস্ত দেবতাকে যোগ্যভাবে উষ্ণ 
বেশন করাইলেন। অনস্তর অনীর্ব্বাদ ঘা! 
অভিনন্দন করিয়া আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা . 
করিলেন। বেদব্যাস কহিলেন, অভিযুজ 
হইয়া, এই পবিত্রতম আখ্যান শ্রবণ করিলে 
অধব৷ ব্রতপরার়ণ ও শরদ্ধবান্ ব্যক্তিগণের 
সমক্ষে পাঠ করিলে কিংবা পাঠ করাইলে 
মানব, জ্ঞানাজ্ঞানকৃত সং্বপাপ দুর করিয়া 
শুরুবর্ণ যানুযোগে নিশ্চয়ই গিখপুরে গমন করে। 

তুতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ 

চতুঞ্ধ অধ্যায় । 

পতিব্রতারঞ্াখ্যান। 

হত বলিলেন,--ভগবন্! তখন অগন্ত্য- 
মুনি-জিজ্ঞাসিত দেই দেবগণ সর্রলোক- 
হিতের জন্ত কি বলিলেন,__হে মহামুনে ! 
তাহা বলুন। শ্রীবেদব্যাস বলিলেন, _দেবগণ 
অগস্ত্যবাক্য শ্রবণ করিয়া ব্হুমানপুরঃদর 
বৃহস্পতির মুখের দিকে চাহিলেন। বৃহস্পতি 
বলিলেন,-হে মহাজাগ-্জারশম্পমেবগণের 
আগমন-কারণ শ্রবণ কর ; হে মুনিশ্রেষ্ঠ! 
তুমি ধন্ত, তুমি কৃতকৃত্য, তুমি মহদগণেরও 
মাননীয়। প্রত্যেক আশ্রমে, প্রতি পর্বতে এবং 
প্রতি বনেই তপোধনের। বাস করেন বটে, কিন্ত 
তোমার মর্ধ্যাদ। এক স্বতন্ত্র। তোমাতে তপশ্তী 
আছে, তোমাতে ব্রহ্মতেজ স্থিরভাবে অব- 
স্থিত তোমাতে পরমাপুণ্যশ্রী আছে, তোমাতে 
ওঁদারধ্য আছে এবং যথার্থ মনও তোমার 
আছে। ধাহার কথায় লোকের পুণ্যসঞর় হয়, 
সেই তোমার সহধর্মিণী এই কল্যানী পতিব্রত| 
লোপামুদ্র৷ তোমার দেহচ্ছায়ার তুল্যা। অরু- 
স্বতী, সাবিত্রী, অননুয়া, শাগ্ডল্যা, সতী, 
লক্ষ্মী, শতরপা, মেনকা', হুনীতি, সংজ্ঞা ও 
স্বাহা,_পতিন্রতীর মধ্যে এই লোগান্রদ্রাকে 
যেরপ শ্রেষ্ঠ বলয় বর্ণনা করেম, তদ্রুপ অন্ত 

রে 



কাশীখণ্ড 

হুথে নিষ্িত বা নুধাসীন অধবা ইচ্ছামত 
কোন সন্তোষপ্রদ কার্যে আসক্ত থাক, তখন 
অন্তরক্গ কার্যেও ইচ্ছামত তোমাকে কদাচ 

সপ ১৪ 

কাহাকেঞ& করেন না, ইহ নিশ্চয়। হে মুনে! 
, ভুমি আঙ্কার করিলে ইনি আহার করেন, তুমি 
বসান করিলে ইনি অবস্থিতা হন, তুমি 
র্দিদরিত হইলে পরে ইনি নিদ্রা যান, আবার 
-ক্লতামার পুর্বে জাগরিত হন। অগঞ্ধার-বিহীনা 
“ছাইয়া। কদাচ তোমাকে দর্শন দেন না, কার্ধ্য 
: ঘশঙঃ তুমি প্রবামে যাইলে, সকল প্রকার 

ভূষণ পরিত্যাগ করেন। তোমার আমুর্দধি 
কামনায় কখন তোমার নাম ধারণ করেন না 

এবং অপর পুর ধের 'নাম ত কদাচ. গ্রহণ করেন 
না। তুমি ইহাকে বকিলেও ইনি উত্তর করেন 
না, তুমি পীড়া দিলেও ইনি প্রসন্নতা৷ পরি- 
ত্যাগ করেন ন!। “এই কর্ম্ম কর” তুমি এই 
কথ! বলিলে, 'ামিন্ ! পটু! করাই হইয়াছে, 
মনে করুন” এই, প্রকার বলেন। তুমি 
আহ্বান করিলে গুহকর্ম সকল ত্যাগ ধরয়া 

সত্বর আগমন করেন এবং বলেন, “নাথ! 

আমাকে কি জন্ত ডাকিলেন, _-আদেশ করিয়া 
অনুগৃহীতা করুন।” বহুক্ষণ দ্বারে থাকেন 
না) দ্বারদেশে শয়নাদি করেন না; অন্গুমতি 

ব্যতীত কাহাকেও কিছু দেন না, তুখি না 
বলিতেই স্বয়ং সমগ্র পূজোপকরণ সংগ্রহ 
করিয়া: +৮৮-এলিয়বোন ক কৃশ, পত্র, পুষ্প 
অক্ষতাদি, যে সময়ে যেটী আবশ্তক, তদনুসারে 
অবসর প্রতীক্ষা করত অনুধিগ্ন হইয়! লষ্টচিত্তে 
তৎসমস্তই উপস্থিত করিয়৷ থাকেন। ইনি 
ত্বামীর উচ্ছিষ্ট মিষ্ট, অন্ন ও ফলাদি সেবন 
করেন; স্বামিদতত বস্ত মহাপ্রসাদ বলিয়া 
গ্রহণ করেন; দেবতা পিতৃ, অতিথি, পরি- 

-চারকবর্গচ গো এবং ভিক্ষুকগণকে অন্ন না 
দিয়া ইনি আহার করেন না। লোপামুদ্রা, 
গহোপকরণ এবং অলঙ্কারবেশ গুছাইয়া এবং 
পরিক্ষার করিয়া রাখেন; ইনি কর্মবকূশলা 
এবং মিতব্যয়া;) তোমার অনুজ্ঞা ব্যতীত 
ইনি উপবাস ব্রতাদদি করেন না। সভাদর্শন 
হবং উৎসব দর্শন ইনি দূর হইতে পরিহার 
11 তীর্ঘধাত্রাদি কেন না কিংবা বিবা- 

হাদি দর্শনেও. গমন করেন না! বখন তুমি 

উথাপিত করেন না। রজদ্বল! হইয়া তিন 
দিন শ্বামীকে (তোমাকে ) আপন মুখ দেখান 
না; যাবং দ্বান করিয়! ওদ্ধ ন| হন, তাবৎ 
আপনার বাক্যও তোমাকে গনান না। 

খতুঙ্গাতা হইয়া স্বামীর (তোমার )ই মুখাব- 
লোকন করেন, কখনই অন্ত কাহারও মুখ 
দেখেন না। তুমি স্থানান্তরে থাকিলে, মনে 
মনে স্বামীকে ( তোমাকে ) ধ্যান করত 
সুর্য দর্শন করেন। পতি-দীর্ঘাযুক্কামা পতি- 
ব্রত। লোপামুদ্রা,_-হরিদ্রা, কুম্কুন, সিন্দর, 
কজ্হবল, কাচুলী, তান্বুল, শুভ, মাল্গল্য আভরণ, « 
কেশ-সংস্কার, কবরীবন্ধন এবং কর্ণা্দি-ভূষণ 
বর্ন করেন না। এই সতী, _রজকী, ধর্ম 
বিরুদ্ধ-তর্ককারিণী, বৌদ্ধ-সন্যাসিনী ও চূর্ভগার 
গহিত কদাচ সখীত্ স্থাপন করেন না। পতি- 
বিছ্বেষিনী রমণীর সহিত ইনি কখন আলাপ 
করেন না। একাকিনী কোথাও অবস্থান করেন 
না এবং কখনও বিবস্থা হইয়া স্নান করেন না। 
সতী লোপামুদ্রা-_-কখন উদৃধল, মুল, সম্মা- 
র্দনী কিংবা জাতার উপর অথব! হাতিনায় 
উপবেশন করেন না। ব্যঘায়পময় ভিন কখন 
প্রগল্ভতা করেন না। পতির যাহাতে 
যাহাতে রুচি, তিনি তৎসমস্তই সর্বদ! ভাল 
বাসেন। রূমদী পতিবাক্য লঙ্ঘন করিবে না, 
ইহাই স্ত্রীলোকের ব্রণ ইহাই পরম ধর্ম 
এবং ইহাই দেবপুজা। র্লীব, হুরবস্থাপন্ন, 
ব্যাধিযু্ত, বৃদ্ধ এবং হুস্থ বা ছুশ্থ-_পতি বাহাই 
কেন হউক না, স্ত্রী পতিকে লঙ্ঘন একেবারেই 
করিবে না। স্বামী হট হইলে, হে থাকিবে, 

পাতি বিষমব্দন হইলে বিষণ! হইবে ; “সতী- 
নারী, ,সম্পদ-বিপদে স্বামীর সমহখেনৃখভাগিনী 
হইবে। দ্বত, লবণ, তৈলাণি, ধায় হইয়া 
গেলেও, পতিত্রতা স্ত্রী, পতিকে পনাই” বলিবে 
না এবং আয়াসকর কর্থে পতিকে নিযুক্ত 
করিবে না৷ তীর্থন্নানাভিলাঘিনী নারী পতি- 



চতুর্থ অধ্যায় 

পানোদক পান করিবে। একমাত্র পতি স্ত্রী- 
জাতির পক্ষে শিব এবং বিজু অপেক্ষাও উচ্চ। 
যেস্ত্রী স্বামীর অনুমতি ব্যতীত ব্রতোপবাস- 
নিয়ম পালন করে, সে পতির আমুং হরণ করে 
এবং দেহান্তে নরকে যায়। যে নারী স্বামিকৃত 
ভ€সনায় রোষ-পরৰশ হুইয়৷ ভাহার প্রত্যুত্তর 
প্রদান করে, সে পরজন্মে গ্রাম্য-কুকুরী ও"বন্ত- 
শ্ুগালী হয়। দু সঙ্গপপুরর্বক পতিপদ সেবা 
করিয়া! ভোজন করা স্ত্রীলোকের উচিত। 
স্রীলোকে কখন উচ্চ আসনে বমিবে না বা পর 
গৃহে যাইবে না, লঙ্জাকর বাক্য কদাচ বলিবে 
না; কাহারও অপবাদ করিবে না ; কলহ দূরে 
পরিত্যাগ করিবে। গুরুজন সমীপে উচ্চৈঃ- 
স্বরে কথ! কহিবে না এবং হাগ্ড করিবে না। 
থে দুর্বুদ্ধি রমণী ভর্তীকে পরিত্যাগ করিয়া 
পাশবপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করে, সে পরজন্মে তরু- 
কোটরবাসিনী ক্ুরা উলকী হয়। যেস্ত্রী স্বামী 
কর্তৃক তাড়িত হইয়! স্বামীকে তাড়না করিতে 
ইচ্ছা করে, সে পরজন্মে ব্যাত্বী বা মার্জারী 
হয়, যে নারী পরপুরুবে কটাক্ষ করে, জন্মান্তরে 
সে কেকরাক্ষী (টেরা) হয়। যে রমণী স্বামীকে 
লঙ্ঘন করিয়। আপনি কেবল মিষ্টভোজন করে, 
সে জন্মানতরে গ্রাম্য-শৃকরী অথবা আত্মবিষ্টা 
ভোজী বাল্য (বাছুড়) পক্ষী হয়। যেস্ত্রী 
পতিকে তুই-তোকারী করে, সে জন্মান্তরে 
বোবা হয়। যে স্ত্রী সপত্বীর প্রতি সর্ধদা 
ঈর্ধা করে, সে পুনঃপুনঃ ছুর্তাগা হয়। যেস্ট্রী 
পতির দৃষ্টিশক্তি আবরণ করিয়া পরপুরুষকে 
দর্শন করে, সে জদ্মান্তরে কাণা, কুমুখী এবং 
কুরূপা হুয়। যেস্ত্রী পতিকে বহির্ভাগ হইতে 
আগমন করিতে দেখিয়া, শ্রীতিসহকারে সত্বর 
জল, আসন, তাম্বল এবং ব্যজন ফেলাইয়া, 
পরে* যথাসময়ে ধেদনাশক উত্তম উত্তম 
প্রিয়বাক্য এবং পদসেবাদি দ্বারা প্রাতিকে 
প্রীত করেন, তিনি ব্রৈলোক্যের শ্রীতি- 
কারিণী হুন। পিতা পরিষিত হুখদাতা, 

করিবে। স্ত্রীলোকের ভর্তাই দেবতা, ভর্তাহি : 
গুরু, ধশ্, তীর্থ এবং ব্রত; অতএব স্ত্রীলোক, 
সব পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র পতি অর্চনাই 
করিবে। যেমন দেহ জীবনহীন হইলে ভং- 
ক্ষণাৎ অশ্ুচি হয়, তদ্রপ ভর্তৃহীন! নারী 
সুন্নাত হইলেও সর্বদাই অণুচি। সকল 
অমগগলের অপেক্ষা বিধবাই অধিক অমঙ্গল! । 
কোন কাধ্যারস্তে বিধব! দর্শন করিলে, কোথাও 
কখন সে কাধ্য সিদ্ধ হয় ন্* এক, মাতা 
ভিন্ন সকল ব্ধিবাই অমঙ্গলা ; অতএব 
প্রাজ্ঞ ব্যক্তি সেই সব বিধবার আশীর্ববাদও 
সর্পতুল্য বিবেচনা করিয়৷ পরিত্যাগ করিবেন। 
কন্ঠার বিবাহ দ্বিজগণ, এই বলিয় 
আশীর্দ্যাদ করেন যে, পতির জীবন-মরণে 
সহঙ্জী হইবে। ছায়া বর্মন দেহের, জ্যোতল্া 
যেমন চন্বের এবং যেমন জলধরের 
অনুগামিনী; রমণী তদ্দপ সর্বদা পতির অনু- 
গামিনী হইবে। যে নারী সহমরণোদেশে 
গৃহ হইতে শুশ্বানে সহর্ধে স্বামীর অনুগমন 
করে, নিঃসন্দেহ, তাহার পদে পদে অশ্বমেধ- 
যজ্দের ফল লাভ হয়। যেমন আহিতুণ্ডিক 
সর্পকে বলপুর্ধক গর্ভ ছইড্রেউ তেন করে, 
সতীও তদ্রূপ পতিকে যমদতদিগের হস্ত হইতে 
মোচন করিয়! ব্বর্গে লইয়া যান। বমদৃতগণ 
সতীকে দর্শন করিবামাত্র, স্তীর পতি ছক 
কারী হইলেও তাহাকে পরিত্যাগপুরধ্বক দূরে 
পলায়ন করে। “আমর! যমদূত ; পতিব্রতাকে 
আসিতে দেখিয়া যেরপ ভয় পাই, বহ্ছি ঝা 
বিদ্যুত হইতেও আমাদের সেরূপ ভর় হয় না" 
ইহ] যমদূতেরা বলে। পতিব্রতা-তেজঃ দেখিয়া 
তপনগ অতিমাত্র তাপিত হন, দহনও দহন 

এবং সকল তেজঃপদার্থ কম্পিত হুয়। মানব" 

শরীরে যতলোম আছে, তাবৎ অযুত কোটী 
বৎসর পতিব্রতা পতির সহিত আমোদ করত 
ছার্গমুখ ভোগ করেন। ধাহার গৃহে পতিতা 

ভ্রাতা পরিমিত হৃখদাতা। পুত্রও পরিষিত | কন্তঃ বর্তমান, সেই জনক-জননী ধন্ত ; স্তর 
হুখ_ প্রদান করে, আর স্বমী অপরিমিত ধাহার গৃহে পত্ব্রতা পদ্থী আছেন, সেই 



৬ কাশীখণ্ড। 

এ্রীমান্ পতিও ধন্ত।, পিতৃবংশীয়, মাতৃবংশীয় 
৮৮ এবং পড়িষংশীয় তিন তিন পুক্রুষ পতিব্রতার 
। পুণো সবরছিখ ভোগ করেন। ছুশ্চারিনী রমণী 

: গৃতিচুল--তিনি কুলই পাতিত করে, আর 
তাহারা নিজেও ইহ-পরকালে হুঃখভোগ করে। 
যে যে স্থানে ভূতলে পতিব্রতার চরণ ম্পর্শ হয়, 
সেই সকল স্থানের ভূমিই মনে করেন,_ 

1 “আমার এখানে কোন ভয় নাই, এধানে আমি 
? পরম পবিভ্রা।" স্ত্ধ্য চন্্র বাছুও ভয়ে ভয়ে 
_পভিব্রতা স্পর্শ করেন,_-তাহাদের উদ্দেন্ট 
আবার স্ব স্ব পবিত্রতা সম্পাদন ; অন্ত কোন 
“প্রকার নহে। জল সর্ধদাই পণতিব্রতা স্পর্শ নির্বাহ করিবে। বিধবা-নারী পর্ধ্যক্কে শয়ন 
অভিলাষ করে 7 পততিব্রতু, স্পর্শ হইলে করিলে; পতিকে অধঃপতিত করা! হয়, অত- 
জল মনে করে_“আজ আমাদের জাড্য | এব বিধবা পতির হুধাভিলাষে ভূমিতে শয়ন 
“দূর হইল ;-অন্তর্কে' পবিত্র করিতে অদ*্১| করিবে। বিধৰা! স্ত্রী কখনই অঙ্গে উদ্বর্তন 
. হইতে সমর্থ হইলাম।” রূপলাবণ্য-গর্ধিতা | দিবে না এবং গন্ধদ্রধ্ও ব্যবহার করিবে না। 
িমণী ঘরে ঘরে আছেন ; কিন্তু পতিব্রতা প্রত্যহ পতি, তাহার পিতা এবং তাহার 

স্ত্রী লাভ কেবল বিশবেখবরের ভক্তিতেই হইয়া পিতামহের নাম গোত্রাদি উচ্চারণ-পূর্বক 

ব্রত পালন করে, সে পরলোকে পুনরায় 

স্বামীকে পাইয়৷ দ্বর্গ ভোগ করে। বিধবার 
কবরী বন্ধন, পতির বন্ধনের কারণ; এইভন্ত 
বিধবা, সর্বদা মন্তক মুণ্ডন করিয়া রাখিবে 
বিধবা, অহোরাত্রের মধো একাহার করিতে 
পারিবে; হুইবার আহার করুধনই করিবে 
না। বিধবা ত্রিরাত্রোপবাদ পঞ্রাত্রোপবাস, 

পক্ষব্রত, মাসোপবাস-ব্রত, চাল্জায়ণ, প্রাজা- 

পত্য, পরাক-ত্রত,। অথবা তণ্তকুদ্ছ-ব্রত 
করিবে। প্রাণ যাবংকাল আপনি না যায়, 
তাবকাল যবান, ফলভোজন, শাকাহার 
কিৎবা হুগ্ধমাত্র পান করিয়া, জীক্াযাত্র! 

থাকে। ভারা গৃহস্থের মূল, ভর্ধঘযা হুখের 
মুল) ভার্ঘা ধর্মফপ প্রাপ্তির নুন এবং 
ভর্বধযাই বংশরৃদ্ধির মূল। তাধ্যার সাহাযো 
ইহলোক এত আপজলেকজয় করা যায়, 
"ভার্ধাহীন ব্যক্তি দৈবকার্/, পিতকারধ্য এবং 
অঠিধি-সংকারেও অধিকারী নহে। যাহার 
গৃণ্হ পতিব্রতা রমণী বর্তমান, সেই ব্যক্তিই 
যথার্থ গৃহস্থ; অপতিব্রতা রমণী রাক্ষমী 
রা স্তায় ক্ষণে ক্ষণে পতিকে জীর্ণ করে। 
শিঙ্গাঙ্গানে শরীর যেমন পবিত্র হয়, পতি- 
ব্রতস্ত্রীর শুভ দৃষ্টিতে শরীর তদ্রূপ পবিত্র 
হইয়া থাকে। বদি দৈবাং শ্রী কোনরূপেই 
স্বামীর সহমূত। না৷ হইতে পারে, তাহা হইলেও 
[তাহার বিশুত্বভাবে চরিত্র রক্ষা করা উচিত 
[চারণ চরিত্রনাশে অধোগামিনী হইতে হয়, 
আর তাহার অকার্ধের জন্ত তাহার পতি, 

পিতা, মা এবং ভ্রাতবর্গ ্বর্গে 
কিলে? তথা হইতে চ্যুত হন; ইহার অন্যথা, 
ঈ। যেস্্ী স্বামীর মৃত্যু হইলে পর বৈধব্য- 

কুশতিলোদক দ্বারা তর্পণ করিবে। বিধবা 
পতিবোধে বিস্টার পুজা করিবে,_-অন্যবোধে 
নহে। বিষ্ুরূপী হরিকে সতত পতিরূপে ধ্যান 
করিবে। জগতে যে যে দ্রব্য বিধবার অত্যন্ত 

প্রিয় এবং যাহা যাহা পতির প্রিয় ছিল, সেই 
সেই দ্রব্য, পতির গ্রীতিকামনায় গুণশালী 
ব্রা্ণকে দান করিবে। বৈশাখ, কার্তিক 
ও মাঘ মাসে, বিশেষ নিয়ম অবলম্বন করিবে 
এবং স্নান, দান, তীর্ঘযাত্রা €-বারংবার বিষুর 
নাম উচ্চারণ করিবে। বৈশাখ মাসে জল- 
কুম্ত দান, কার্তিক মাসে দেবালয়ে ঘৃ-প্রদীপ 
দান এবং মাঘ মাসে ধান্ত ও তিল উৎসর্গ 
করিলে স্বর্গ লাভ হুইয়৷ থাকে। বিধবা, 
বৈশাখ মাসে জলচ্ছত্র ও দেবতার উপর ঝার!, 
দিবে এবং পাছকা» ব্যজন ছত্র, হুল্বস্তর, চ্দন, 
কপুরপূর্ণ তানুল, পুষ্প, অনেক প্রকার জল- 
পাত্র, পুষ্পপাত্র, [বিবিধ পানীয় দ্রব্য এবং 
দ্রোক্ষা রস্তা ফল--"পতি আমার শ্রীতি লাভ 
করুন" এই কামনায় গুণশালী ব্রাহ্মীসমুহ্কে 



চতুর্থ অধ্যায় । ১৭ 

দান করিবে। কার্তিক. মাসে ধবানন অথব ব্রতের অনুষ্ঠান করত বিধবা বৈশাখ, কার্তিক 
_একবিধ অন্ন আহার করিবে। বৃস্তাক, ও ও মাহ মাস অভিবাহিত করিবে। প্রা কণ্ঠ-. 
শুকশিশ্বী (বরবটা) ভোজন করিবে না। গত হইলেও বৃষে আরোহণ করিবে না, কক 
কার্তিক মাসে তৈল বজ্ঞজন করিবে; কার্তিক 
মাসে মধু পরিত্যাগ করিবে; কার্তিক মাসে 
কাংশ্পাত্র ব্যবহার করিবে না, কার্তিক মাসে 

আচার (আমের আচার লেবুর আচার 

ইত্যাদি) খাইবে না। কার্তিক মাসে মৌন- 
ব্রত অবলম্বন করিয়া থাকিলে, শেষে উত্তম- 
রূপে ঘণ্টা দান করিবে; পত্রে ভোজন নিয়ম 

করিলে, শেষে ঘ্বতপূর্ণ কাংস্তপাত্র দান 
করিবে। ভূমিশয্যা-ব্রত করিলে, সমাপ্তি 
সময়ে শ্বুকোমঙ্গ সতুলিকা শধ্যা দান করিবে। 
ফল ত্যাগ করিলে, ফল দান করিবে এবং রস 

বা রঙ্গিন বসন পরিধান করিবে না। ভর্তৃ- 
তৎপর বিধবা পুত্রগণকে জিজ্ঞাসা না করিয়া, 
কোন কাধ্য করিবে না। এবংবিধ-আচারবতী 
বিধবাও য্গল-রূপিণী। এই প্রকার ধরা 
ষান-পরায়ণ পতিব্রতা ব্ধিবাও কদাচ ছুঃখ- 
ভাগিনী হন না এবং অস্তভে পতিলোক লাভ 
করেন। গঙ্গার সহিত পত্ব্রিজীম্মারীর কোন 
ভেদ নাই; পতিব্রতা, সাক্ষাৎ হরগৌরীর 

তুল্য ; অতএব পণ্ডিত ব্যক্তি, সর্ধদা তাহার 
পুজা করিবে। বুহ্পতি আবার বলিলেন,-_ 
হে পতিপদ-কমল-নিক্তিত-নয়নে! মহামাতঃ 

পরিত্যাগ করিলে, ₹*যে প1চত্যক্ত রস দানা লোপামুদ্রে। এই যে তোমানু দর্শন পাইলাম, 
করিবে। ধান্ত ত্যাগ করিলে পরিত্যক্ত ধাস্ত 
অথবা শালিধান্ত দিবে এবং প্রযত্র-সহক্]রে 
সনুবর্ণা সালঙ্কারা ধেনু দান করিবে । এক- 
দিকে সর্ধবিধ দান এবং একদিকে প্রদীপ 
দান। অন্ত সর্ধবিধ দান কার্তিক মাসে 
প্রদীপ দানের ষোড়শাংশের একাংশের যোগ্য ও 
নহে। সৃুর্ঘ্য কিঞিৎ উদ্দিত হওয়া পর্যন্ত মাঘ 
মাসে স্নান কর! বিধেয় এবং মাহন্নায়ী ব্যক্তি, 
যথাশক্তি নিয়ম অবলম্বন করিবে । ব্রাহ্মণ 
যতী ও তপস্থিগণকে পক্কান্ন, লাড়ু, ফেনিকা 
ও বটকা! ইগুরিকা, প্রভৃতি ঘ্ৃতপক মরিচ- 
মিশ্রিত শুচি কর্পুরবাসিত শর্স রাপূর্ণ লোচন- 
লোভরীয় নুগ্ম্ধি দরন্ট তোজন করাইবে। 
শীত নিবারণের জন্ত শুফ কার্ট, তুলাভরা 
জামা ও উত্তম প্রাবরণ, মঞ্সিষ্টা-রক্ত বস্ত, 
বালাপোষ, জাতীফল, লবঙ্গপূর্ণ বহুতর তান্ুল, 
বিচিত্র কন্বল, নির্ববাত গৃহ, কোমলা পাছুকা 
ও স্থগ্জি উদ্বর্তন দান করিবে। মহান্গান- 
আচরণ পুরঃসর বারিকাশ্রম প্রসিদ্ধ হৃত-কন্্রল 
পুজা, কৃষ্ণাগুরু প্রভৃতি দ্বারা দেবালয় মধ্যে 
ধৃপদান, স্থূল বর্তিকা দীপদান এবং নৈবেদ্য 
দান করিয়া পপতিরূপী ভগবান্ শ্রীত হউন, 

ইহা! খঁমাদের গঙ্গান্গানের ফল । এই প্রকারে 
পতিব্রতা রাজপুত্রী লোপামুদ্রার স্ প্রণাম 
করিয়া সরব্বার্থবিশারদ বৃহস্পতি, প্রণীমপূর্ব্বক 
অগস্ত্য মুনিকে বলিতে লাগিলেন; তুমি 
প্রণব ও এই লোপামুদ্রা শ্রুতি; ইনি ক্ষমা ও 
তুমি স্বয়ং তপঃস্বরূপ ; ইনি সংক্রিয়া ও তুমি 
তাহার ফল; হৃতরাৎ হে মহামুনে! তুমিই 
গন্য । ইনি সাক্ষাৎ পাতিক্রদগতজদ্তুমিও 
সাক্ষাত ব্রন্মতেজ, তাহাতে আবার এই তপস্তার 
তেজ; তোমার অনায়াস-সাধ্য নহে, এমন কি 
আছে ? তোমার অবিদিত কিছুই নাই, তথাপি 
আমি বলিতেছি,_হে মুনে! এই দেবগণ, যে 
অভিপ্রায়ে এধানে আগমন করিয়াছেন, তাহা 
শ্রব্ণ কর। ইনি শতক্রুতুর অনুষ্ঠাতা, বৃত্রত্বাতী, 
শ্রীমান্ ইন্্, বজ্র ইহার অস্ত, অষ্টসিজ্ধি ইহার 
দ্বারে অবস্থান করত ইহীরই দৃষ্টিপাত 
প্রসাদ প্রতীক্ষা করেন; ইহারই নগরপরিধির 
মধ্যে কামধেনুগণ বিচরণ করে; ইহারই 
পৌরগণ নিত্য কল্পবৃক্ষের ছায়ায় শয়ন করে ; 
ইনার নগরে রাজপথে প্রসিদ্ধ চিন্তামণিসমূহই 
কর্কর। ইনি জগদৃযোনি অগ্ি, আর ইনি 
ধর্মরাজ ৮ এই নির্বতি,*এই বক্রুণ, এই বায়ু 

দইহা বলিবে। এইরূপে বিবিধ নিরম ও এবং এই কুবের ও রুদ্রা্দি দেবগণ 7. 



শা টা 

: স্থাযা'ঝই গ্রভুগ্ণের আরাধনা করিয়া থাকে। 

৮ 

সর্ব ক্তী দিদধির নিম লোকে তবাদি 

ইঙারাই আজ জগতের জন্ত তোমার নিকট 
এ প্লার্ঘরিত ) বিশ্বেশ্বর মেই উপকার, তোমার 

' ক্কথামাত্রে সাধ্য । বিদ্ধ্যনামে কোন পর্বত, 

.- হুমেরুর সহিত স্পর্ধা করিয়া হৃর্ধ্ের পথ রোধ 
করিয়াছে, তুমি তাহার বৃদ্ধি নিবারণ কর। 

'ষাহার। শ্বভাবতঃ কঠিন, যাহার মার্গাবরোধক 
এবং যাহারা স্পর্ধা সহকারে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, 
তাহাদের অতি-২দ্ধি অশুভ। মহামুনি অগস্তয, 
রৃহম্পতির এই কথা৷ শুনিয়া বিচার না করিয়াই 
ক্ষণকাল সমাধি অবলম্বনপূর্ববক প্রত্যুত্তর 
'দিলেন,--“তথান্ত-_-আপনাদের কার্য আমি 
সাধন করিব।” এই এ্রলিয়া অগন্তয, মুনি 
দেবগণকে বিদায় দিয়া পুনরায় চিন্ত। মহকারে 
ধ্যানস্থ হইলেন। -বেদবাস কহিলেন,--এই 
পতিব্রতা অবধ্যায় যদি স্ত্রী কিংবা পুরুষ শ্রবণ 
করে, তাহা হইলে সে, পাপ-কথ/ক নিরমুক্ত 
হইয়া অস্তে ইন্ত্রলোকে গমন করিবে। 

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪| 

পঞ্চম অধায়। 

অগস্তা-যাত্র | 

. বোব্যাস কহিলেন, হে সৃত! অন্স্তর 
মুনিবর অগস্তয ধ্যামযোগে বিশ্বনাধকে অব- 
লোকন করিয়া, প্রসিদ্ধ পকিত্র! লোপামুদ্রাকে 
এই কথা বলিতে লাগিলেন,_-অয়ি বরারোহে । 
দেখ, এ কি উপস্থিত হইল? সে কার্ধ্যই 
বা কোথায়, আর মুনিমার্গানুসারী আমরাই বা 
কোথায়! যে, পর্বতভেভা ইন্ত্, অবজ্ঞা সহ- 
কারে পুরাকালে সকল পর্রবতেরই পক্ষচ্ছেদন 
করিয়াছেন, অদ্য এক সাধান্ত বিশ্ব্যগিরিকে 
স্বমন করিতে তাঁহার সামধ্য কুষ্ঠিত হইল 
কিরুপে ? কজবৃক্ষ ধাহার প্রাঙ্গণে, বত ধাহার 

অধিমা্ধি অষ্ট প্রকার সিদ্ধি ধাহার দ্বারস্থ, 
সেই ইত, দিদির দন্ত রাগের নিকট প্রার্থী। বা কোথায় আর কাশীবাসের অনুকূল সর্ব্তো” 

| কাশখও 

অহো| দাবানল-যোগে যে পর্যবতসমূহ সর্বদা 
ব্যাকুল হয়, সেই পর্বতের বৃদ্ধি্তস্তনে হতা- 
শনেরও সামর্থ্য রহিল না। সেই যে প্রভু 
দণ্ডধর ;) র্ব্বভূতের নিয়স্তা, তিনি কি এই 
একটামাত্র প্রস্তরকে দণ্ড করিতে অসমর্থ? 
আদিতাগণ, বহগণ, রুদ্রগণ, ুধিতগণ মনুদগণ, 
বিখদেবগণ, অঙ্থিনীকুমারদ্য় এবং অঙ্তান্ত 
দেবগণ-_ধাহাদের দৃকৃপাত মাত্রে ত্রিলোক- 
নিপাত হয়-_হে কান্তে! তাহারা পর্ববতবৃদ্ধি- 
নিবারণে কি অসমথ হইলেন? ওঃ! কারণ 
বুঝিয়াহ্ছি! কাশীকে উদ্দেশ করিয়া, তন্বদর্শা 
মুনিগণ যাহা বলিয়াছেন, সেই হুভাষিত আমার 
স্ররণ হইল। “মুমুত্ষগণ কদাচ কামী'পরিত্যাগ : 
করিবে না; কিন্তু সাধারণের কাশীবাসে অনেক 
বিদ্ব হয়” ইহাই মুনিগণের বাক্য । হে শুভে! 
আমার কাশীবামেই এই মহান অস্তরায় উপ. 
স্থিত » আমি ইহার অন্তধা করিতেও পারিৰ 
না, কেনন৷ স্বয়ং বিশ্বেশ্বরই বিমুখ হইয়াছেন। 
ব্রা্থণগণের আশীর্ধ্বাদে কাশীবাস ঘটে ; যদি 
মুক্তিলাভে ইচ্ছা থাকে তএকাশী কিকেহ 
পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে? যে বাতি 
কাশীবাম পরিত্যাগ করিতে অভিলাধী এবং যে 
ব্যক্তি করতলস্থ মনোহর গ্রাস পরিত্যাগ করিয়া 
হস্ত মাত্র লেহন করে, ইহার! উভয়েই সমান 
মোহান্ধ। অহো! পুণ্যরাশিশ্বরূপা এই বারা- 
ণসীকে জনগণ, নিতান্ত মুখের স্তায় কি প্রকারে 
ত্যাগ করিয়া থাকে? যতবার ডুব দ্য 
যায়, সামান্ত অভিহৃলভ এল্কমূলও ততবার 
পাওয়া যায় না, এক আধ বার পাওয়া যায়; 
যে কাশী মহাদেবের প্রিয্ন রাজধানী, সেই 
দুর্ণভ বারাণসীকে প্রতিবারে প্রাপ্ত হওয়া কি 
সম্ভব? সুতরাং একবার ত্যাগ করিয়! পুন- 
রায় বাসের আশা বৃধা। তবে জন্মান্তরসপ্সিত- 
পুণ্যপু্ম্থরূপা! বারাণসীর তত্ব অবগত হইয়া 
এবং অতি কষ্টে সেই বারাণসীকে প্রাপ্ত হইয়া 
মোহবশঙ চুর্গতিলাভের জন্ত অন্তাত্র যাইতে 
কে ইচ্ছা করে ? পরমাত্মবতত্প্রদর্শিনী কাণিই 



পঞ্চম অধ্যায় 

ভাবে তুস্ব অগ্তবিধ কাধ্যই বা কোথায়! 

গমন করিবেন? কুম্মাও-ফল কি কখন ছাগ- 
মুখে প্রবিষ্ট হয়! নঙ্গর মানবগণ, বহুপুণ্যের 
প্রকাশক এই কাশীপুরীকে কেন পরিত্যাগ 
করে? আমার মনৈ হয়, তাহাদের পুণ্য ক্ষয় 
হইয়াছে। অন্তত্র বাসে যাহার প্রবৃত্তি নাই, 
সেই মানবই নিখিল জন্তর সহায্ভূতা হ্বকৃতৈক- 
রাশি কাশীতে যাইতে যত করে)_অন্টে। ষেন 
মে বিষয়ে বত্ব নাকরে; আর ঘষে ব্যক্তি এই 
কাশীবাস পরিত্যাগ না করিবে, সেই সংসার- 
রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিবে, _অপরে নহে। 
পাপবিনাশিনী, দেবগণের দুর্ণভা, সতত-গল্গা- 
সঙ্গতা, সংসারপাশচ্ছেদনী, শিব-শিবার অপরি- 
তক্তা, ত্রিহুবনাতীতা, মোক্চজননী কাশীপুরীকে 
মুক্তপুরুষগণ পরিত্যাগ করেন না। অহে 
জনগণ! তোমরা নিশ্চয়ই কলুষ্রাশি ব্যাপ্ত 
হইয়! বার্ধত হইতেছ! প্রচ্র-পুণ্য-ধনলভ্যা 
এই কাশীতে বহতর আয়াসে আগমন করিয়াও 
পুনরায় কোথায় যাইতে উদ্যত হইয়াছ ! ওঃ! 
জন্গণের কি মূর্খতা ! তাহারা কি না, মনোরম 
গঙ্গাজলে কমনীয় এবং প্রলয় কালেও ম্মরারির 
্রিশ্লাগ্রে ঘৃত, এই কাশীকে পরিত্যাগ করত 
অন্ধত্র গমনে অভিলাষ করিয়া থাকে । অরে 
রে লোকসকল! মুক্তি বিরোধি-কুলষনাশিনী 
কাশীপুরীম্বরাপ! তরনী পরিত্যাগ করিয়া! শোক- 
১৯৯৭৭ ভবসাগর মধ্যে কি জন্ত পতিত 

? বেদোস্ত কম্মাচরণ অথবা৷ যোগাব- 
লম্বন কিংবা দান বা উগ্রতপন্তা ছারাও 
কাশীপুরী লাভ হয় না ;- ত্রাঙ্গাণগণের 
আশীর্বাদ অধবা বিশ্বনাথের প্রসাদেই কাশী 
সলভা। কোন স্থানে বু ধনব্যয়ে ধর্ম লাভ 

হয় আর এক স্থানে বতর দানভোগে অথ- 

কাম লাভ করা যার ; অন্ত কোন স্থানে এতৎ 

সমস্তই পাওয়া! যায়; কিন্ত সেই যে এক 
মোক্ষ, তাহা কাশীতে ঘেমন, অন্তত্র তেমন 
নহে। জ্রতি, স্মৃতি এবং প্রসিদ্ধ ,পুরাণ- 
সংহ্র মশাদন অ্সারে অবিনুক-ক্ষেত্রের 

ও 

স্টার পবিত্র স্থান আর নাই।' অতএব অবি-- 
তবে, পণ্ডিতগণ কাশী ছাড়িয়া অন্ত্র কেন: মুক্তের শরণাপন্ন হওয়াই সতত কর্ৃধ্য।- 

প্রসিদ্ধ মুনি জাবালি বলিয়াছেন, _“আরুণে ! 
অসি নদী ঈড়ানাড়ী এবং বরুণা নদী. পিক্গলা- 
নাড়ী বলিয়া কথিত; এই ছুই নাড়ীর মধ্যস্থলে 
সেই অবিমুক্ত-ক্ষেত্র কাণী। কাণীই হুষুয়া 
নাড়ী। এই নাড়ীত্রয়াস্তিক। বারাণনী এঁই। 
এই বারাণসীতে সর্বজীবের প্রাণত্যাগকালে 
বিশ্বেশ্বর শঙ্কর, কর্ণে তারকত্রক্ষ উপদেশ 
করেন; ভাহাতেই জীবগণ হ্রষমবরাপ হয়।” 
এই একটা শ্রোক আছে, বেদবাদিগণই 
বলিয়াছেন,__এই কাশীক্ষেত্রে ভগবান্ মহাদেব 
অন্তকালে তারকবর্ষ উপদেশ দিয়া অবিমুক্ত- 

ক্ষেত্রস্থিত জনগণেরজ্মুক্তি সম্পাদন করেন; 
এ বিষয়ে সংশয্র নাই। ্ অবিমুক্তের সমান 
ক্েন্ী নাই, অবিমুক্তের তুল্য আর শিবলিও 
নাই ইহা সত্য-_-সতা; বার বার বলিতেছি)- 
সত্য, সত্য, সত্য । অবিমুক্ত-ক্ষেত্র পরিত্যাগ 
করিয়া অন্ত্র অবস্থানে রত হওয়া এবং হাতের 
মুক্তি ঠেলিয় দিয়! অন্ত প্রকার সি্ধির জন্ত 
অন্বেষণ করা__উভয়ই তুল্য । মহাত্মা মুনীশ- 
প্রধান অগন্ত্য খষি, এইরুপে শ্রুতি ও পুরাণ 
দ্বারা বিশ্বনাথের তুল্য*স্চিিণসগ্রধং কালী, 
সদৃশী পরী আর 'ত্রেলোক্যে নাই, ইহা! স্থির- 
নিশ্চয় করিয়া, কালতৈরুব সকাশে গিয়া! প্রণাম- 
পূর্বক বিজ্ঞাপন করিলেন যে, হে কালরাজ! 

আপনি স্তরীকাশীপুরীর প্রভু, সেইজন্য আপনাকে 
জিজ্ঞাস! করিতে আমি এখানে আসিয়াছি। 
হায়, কালরাজ! আমি প্রতি চতুর্দশী, 
প্রতি অষ্টমী, প্রতি মঙ্গলবার এবং প্রাতি 
রবিবারেই ফল-মূল-পুষ্প দ্বার! আপনার আরা” 
ধন! করিয়াছি। আমি আপনার নিকট নিরপ- 
রাধ; তবু কেন আমাকে অপরাধী স্থিঝু 

করিলেন? হায়! হায়! হে.কাল-ভৈবুব! 
আপনি উতকট গাপ-মোচনী বিকট-মৃত্তি 
পরিগ্রহ করিয়া, শ্বীয় হস্ত প্রসারণপুর্ন্ঘক 
“অমর! ভীত হই না” এই কথা উদ্বারণ 
করত কাশীবাসী ভয়ার্ত জীবগণকে কি 



২০. 

সর্বভোভাবে রক্ষা ' করেন না? অনস্তর 
 ছুওুপীুণির নিকট গিয়। বিলাপ করিতে লাণি- 

" জেন যে, হেযুক্ষরাজ! ছে শশা-হন্দর-দেহ ! 
হে '্রীপুর্ভদ্র-নন্দন! হে নায়ক! হে 
কাশীনিবাসি-রক্ষক! হে দণ্ডপাণে। আপনি 
ত তপঃক্রেশ সকলই অবগত আছেন ; তবে 
কাশী হইতে আমাকে কেন বহিদ্কত করিতে 
ছেন? হে দেব! কাশীবাসী জনগণের 
অন্নদাত৷ আপনি, প্রাণদাতা আপনি, জ্ঞান্দাতা 
আপনি, মোর্চাতাও আপনি এবং আপনিই 
ভু্গেন্ধহার ও জটাকলাপ দ্বারা ইহাদিগের 

পার্থিবদেহ ত্যাগোপযুক্ত ভূষণ .করিয়া দেন। 
দেব! জন্ত্রম এবং উদৃত্রম নামে আপনার 
গাণহয়, অত্রস্থ জনগণের বৃত্তান্ত-বিচারে পণ্ডিত; 

উহ্ঠারাই মোহ্ উৎপাদনপূর্র্বক অসাধুণকে 
্ণকালের মধোই এই মুক্তিক্ষেত্র “হইতে 
বহিদ্ধৃত করিয়। দেন। অনস্তর অগন্তয দুণ্টি- 
গণেশের নিকট বিলাপ করিতে লাগিলেন, 
প্রভো ! চুন্টিবিনায়ফ! আমার বাক্য শ্রবণ 
করুন, আমি অনাথের স্তায় বিলাপ করিতেছি । 
সমস্ত বিদ্বই আপনার শাসনাধীন ; দুর্ধত্তগণই 
বিশ্বপরিভূত হয়, আমি কি এই কাশীধামে 
রত”. '্জ ্রনস্থিত ? চরিস্ায়ণিরিনায়ক, 
কুপূদ্ধী..বিনায়ক, আশাগজনামক বিনায়ক- 
ছয় ও সিদ্ধিবিনায়ক ; এই পঞ্চবিনায়কও 
আমার কথা শ্রবণ করুন ;__-আমি পরনিন্দ। 

করি নাই, পরাপকার করি নাই, পর্বে ঝা 
পরদারে আমার মতি হয় নাই; তবে এখন 
আমার এই বিপাক উপস্থিত হইল কেন? 
আমি ত্রিসন্ধ্য গঙ্গান্নান করিয়াছি, সর্বদা 
শ্রীবিশ্বনাথ দর্শনও করিয়াছি এবং প্রাতি 
পর্যেই সর্ধপ্রকার যাত্রা করিয়াছি । তবে 
আমার এই বিশ্লহেতু বিপাক উপস্থিত হইল 
কেন? হে মাত বুশুলাক্ষি! হে_ভবানি! 
হে মঙ্গলে! হে সর্ধসৌভাগ্য-বিধাননিপুণে, 
জ্োষ্ে!. হে অসি! হেরিথে! হে বিখে! 
হে বিশ্বভুজে | হে শরীরে! হে বিক্টে! 
হে ছুর্গে! এবং অন্তান্ত দেবতাগণ ! আপনা- 

কাশীখণও্ড 

দিগকে নমস্কার । এই কাশীস্থ দেবতাগণ্ সাক্ষী ; 
তাহার! শ্রবণ করুন ; আমি স্বার্থবশ হয় 
কখনই কাশী হইতে চলিয়৷ যাইতেছি ন/; 
আমি দেবতাগণ কর্তৃক প্রার্থিত হুইঁয়াছি, 
অতএব কি করি? কাশী পরিত্যাগ ভিম তাহা 
দের প্রার্থনা পুর্ণ হয় না ।* কাজেই কাশী পরি- 
ত্যাগ করিতে হইল। পরোপকারের জন্ত কি 
ন৷ কর! যায়? পুরাকালে দধীচিমুনি, পরের 
জন্ত নিজ অস্থি প্রদান করিয়াছেন; বলিরাজা 

'যাচককে ত্রেলোক্য প্রদান করিয়াছেন ; মধু 
কৈটভ নামক অনুরদ্বয় নিজের মস্তক ' দান 
করিয়াছে; প্রসিদ্ধ গরুড়পক্ষীও বিষুর প্রার্থনা- 
ক্রমে তাহার বাহন পধ্যন্ত হইয়াজ্ছেন ৷ অন্স্তর 
মুনীর অগন্ত্য,_কাশীবামী সকল মুনিগণ, 
বালবৃদ্গণ ও নিখিল তৃণবৃক্ষলতাসমূছের 
সহিত বিদায়-সম্ভাষণ ও কাশীপুরীকে প্রদক্ষিণ 
করিয়া! তথা হইতে নিগ্র্রান্ত হইলেন। নিধিল 
ওভলক্ষণ-শ্ন্/ অসংপথ-বিচরণকারী ব্যক্তিও 
বিশ্বেশ্বরকে অবলোকন করিয়া যাত্রা! করিলে 
অভীষ্টসিদ্ধি লাভ করে। কাশীর তৃণগুল্স বৃক্ষ 
হওয়া! ভাল; কেনন।, তাহাদিগকে অন্তাত্র গমন- 
রূপ পাপ সঞ্চয় করিতে হর না। আর আমরা 
জঙ্গমশ্রেষ্ঠ হইলেও আমাদিগকে ধিকু। কারণ 
আমর। কাশী পরিত্যাগ করিয়া অন্ত্র গমন 
করিতেছি। অসি নদী জল পুনঃপুনঃ স্পর্শ 
করিয়া, অগস্ত্য মুনি, কাশীপুরীর প্রাসাদাবলী 
চতুর্দিকে দর্শন করত ত্বীয় সরল নেত্রয়কে 
বলিলেন __হে নয়নযুগণ ! তোমরা এই কাশী- 
পুরীকে ভাল করিয়া দেখিয়া লও। হায়! 
ইহার পর তোমরাই বা কোথায় থাকিবে, আর 
এই পুরীই বা কোথায় রহিবে! আমি এই 
হুকুতৈকরাশি কাশী পরিত্যাগ করিয়া! অন্তত্র 
গমন করিতেছি বলিয়া কাশীর সীমাস্তব্ভাঁ 
ভূতগণ পরস্পর হাত ধরাধরি করিয়া এবং 
করতালি দিতে দিতে শ্যচ্ছদ্দে হান্ত করি- 
ডেছে। আহা! পত্রীসহ, অগস্ত্যমূনি এই- 
রূপে ক্রৌধধুগ্লের স্তায় বহুবার বিলাপ করত 
“হা কাশী ! কোথায় আছ, দেখ! দাও” বিরিহীর 
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ঠায় এই কথ! বলিতে বলিতে মহতী মৃক্চছা 
প্রাপ্ত হইলেন। অগন্ত্য ক্ষণকাল মুর্ছাপন 
থাকিয়া মুচ্ছাতঙ্গের পর "শিব শিব, শিব, 
বলিয়া! কহিলেন, _প্রিয়ে ! যাই চল; দেবগণ 
চিরদিনই অতি কঠিন) প্রিয়ে! ভ্রিভুবনের 
হুখদাত! মদনকে হ্রাম্বকের নিকট পাঠাইয়া 
তাহারা ঘে কাজ করিয়াছিলেন, তাহা কি 
তোমার ম্মরণ নাই ? মুনি অগস্ত্য খেদসহকারে 
ম্বেণজলকণ।-চিত-ললাট-পরিশোভিত হইয়া 
তিন চারি পদ যেই গমন করিয়াছেন, তৎ- 
ক্ষণাং পৃথিবী “এই মূনিবর প্রত্যুপ্গমন না 
করিলে আমি বিনষ্ট হইব" এই প্রকার ভয়া- 
ধিক্যেই ধেন সন্কুচিত হইলেন। মুনি যেন 
তপোধান আরোহণ করিয়াছেন, তিনি 
নিমেষার্ধ কালের মধ্যেই সন্মুখে গগনমার্গরোধী 
সেই সমুন্নত বিন্ধ্যপর্বত দেখিতে পাইলেন। 
বিন্ধা-পর্বত,__সেই বাতাপি ও ইন্বল নামক 
অহুরদ্বয়ের বৈরী, সভার্ধ্য অগস্তামুনিকে, 
সম্মুখবর্তী দেখিয়াই সত্বর কম্পিত হইল। 
তপন্তা। ক্রোধ এবং কাশী-বিরহ-_ত্রিকারণোৎ- 
পন্ন ত্রিবিধ অগ্নি দ্বার! জাজ্বল্যমান ও প্রলয়াগ্রির 
্তায় তীব্র অগস্ত্যমুনিকে সম্মুখে দেখিয়া বিদ্ধ্য- 
গিরি যেন পুথিবী-প্রবেশে অভিলাধী হইয়াই 
নিতান্ত খর্ব হইয়া! বলিলেন, আমি কিছ্কর 
আমাকে আজ্ঞা করিয়া অন্ুগৃহীত করুন। 
অগন্ত্য কহিলেন, হে প্রীজ্ঞ বিন্ধ্য ! তুমি সাধু 
ব্যক্তি এবং তুমি যথার্থ রপে আমাকে অবগত 
আছ; আমার পু্ণষাগমন যত দিনে ন! হয়, 
ততদিন তুমি এইরূপ খর্বতর হইয়া ধাক। 
তপোনিধি অগস্ত্যমূনি এই কথ। বলিয়া সেই 
সাধ্বীর সহিত নিজ চরণ বিন্যাস দ্বারা দক্ষিণ- 
দিকৃকে সনাথা করিলেন। সেই মুনিশ্রেষ্ 
গমন* করিলে বিদ্্যাগিরি কম্পিত-কলেবরে 
উৎকণ্িতের স্তায় বলিতে লাগিলেন,-পষি 
আজ যদি গিয়৷ থাকেন ত ভাল হইয়াছে। 
ক্রমে নিশ্চয় হইল, ঝি চলিয়াগিয়াছেন ; 
তখন বিষ্ধ্যগিরি বিবেচনা করিল,_-“আজ 

আমি, পুনর্জাত হইলাম, আমার সদৃশ ধন্ত 
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আর নাই ; যেত্তে আমি জগন্ত্যের নিকট 
অভিশাপগগ্রস্ত হই নাই।” তৎকালে, কালজ্ 
হধ্যসারধি অরুণও অশ্বচালন! করিলেন, 
পূর্বের স্তায় হূর্ধ্কিরণ-সণারে জগং অভীব 
স্বাস্থ্য লাভ করিল। “মুনি আজ কালবা 
পরশ আসিবেন” এই প্রকার চিস্তাভারে 
আক্রান্ত হুইয়াই যেন বিদ্ধযগিরি স্থিরভাবে 
থাকিলেন। অন্যাপি মুনিও প্রতিনিবৃত্ত হই- 
লেন না, অন্যাপি পর্ববতেরও বৃদ্ধি হইল 
না। খলজনগণ্রে মনোরথ-ভই্স যাহা হয়, 
এখানেও তাহাই হইল। নীচ ব্যক্তি, 
পরের প্রতি অনুয়ান্রমে যদি বৃদ্ধিলাভে অভি- 
লাষী হয়, তাহ হইলে তাহার বৃদ্ধিলাভের 
কথ৷ ত দূরের কথাঞ্চ তাহার পূর্ব্বের বৃদ্ধি 
থাকার পক্ষেই সংশয়। খুলগণের ইষ্মিছ্ি 
হয় দি যদিই বা সিদ্ধ হয়, তাহা হইলেও 
সত্রই বিন& হয়। বিশ্বেশ্বর-রক্ষিত বিথের 
মঙ্গল হয়। বাল-ব্ধবাগণের স্তন উদ্ধত 
হইয়াও যেমন জৃদয়েই বিলীন হইয়া যায়, সেই 
প্রকার খলগণের মনোরধও তাহাদের হাদয়ে 

উখিত হইয়া, আবার হৃদয়মধ্যেই বিলীন হয়।, 
খমিত নদী যেমন অলবৃদ্ধিতেই কৃলঙ্বযা 

হইয়া উঠে; খলগণের অহক্ি*- হক অল- 

কালেই তাহার নিজ কুল-বিনাশিনী হয়। যে 
ব্যক্তি অন্তের ক্ষমতা ন৷ জানিয়াই আত্মশক্তি 
প্রকাশ করিয়৷ থাকে, তাহার স্তায় এই বি্্য- 
গিরিও কেবল উপহাসাস্পদ হইল। ব্যাস 

বলিলেন, _অগন্তযমুনি রমণীয় গোদাবরীতটে 
বিচরণ করিতে থাকিলেও কাশী-বিরহ-সনভূত 
সন্তাপ তীহার দূর হইল না। অগস্তযমুনি 
উত্তরদিক্ হইতে সমাগিত পবনকেও বাহপ্রসা-" 
রণপূর্ধবক আলিঙ্গন করিয়া, কাশীর মঙ্গল 
জিজ্ঞাসা করিতেন। অগন্ত্য কখন বলিতেন 
লোপামুদ্রে! কাশীর সেই রচনা-পারিপাট্য 
জগতের মধ্যে আর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। 
হুইবেই বা কিরপে? কাশী ত আর জগৎ- 
অ্টা বিধাতার হুট দহে। অগন্ত্য মুনি কাী- 
[বরহে কোন -স্থলে অবস্থিতি, কোন স্থলে 
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আধননা-আপসিই বাকার্রয়োগ, কোন স্থলে 
ইন্টগমন, কোন স্থলে পতন, কোন স্থলে বা 
উপবেশন করত ইতস্তত ভ্রমণ করিতে লাগি 

"এ" লেন। তননন্তর ভাগ্যবান যেরূপ হুসন্ধি দর্শন করে, তদ্রূপ পুণারাশি তপোধন অগন্ত্য 
ভ্রমণ করিতে করিতে উচ্ছলিত-শরত-শশান্ক- 
কাস্তিকমনীয়া মহালক্ষমীকে অগ্রে দরশনি করি- লেন। মহালক্ষমী নিজ তেজদ্বারা৷ দিবাভাগেই হুর্ঘ্াকে পরাজয় করিয়া প্রকাশ পাইতেছিবেন। তিনি গর্তের মনস্তাপসমূহ যেন একেবারেই, নির্বা ণ করিয়া দিলেন। অগস্তা-সাক্ষাংকতা মহালক্ষমী, তথায় চিরস্থাযিনী। রজনীতে পদ্ন সন্কুচিত হয়, অমাবস্তা তিথি হইলে, চন্সও কোথায় যান, ক্ষীলাদসমূদ্রে মন্দরমহছনের ভ”_-এই সক্ুল কারণে মহালক্ষী পর্, চন্দ এবং ক্ষীরোদ পরিত্যাগ করিয়া ঘেঁটী তথায় ধাস করিয়াছে ন। যে সময় হইতে মাধব মান. পূর্বক পৃথিবীকে ভার্ধযা করিয়াছেন, লক্ষ্মী তরবধি সপত্ীর প্রতি ঈধ্যাবশেই যেন এই স্থানে অধিষ্ঠান করিয়াছেন। বরাহরূপে , ট্রলোক্য-বিভ্রাসক মহাহুরকে বিনাশ করিয়া 

মহালক্মী এই রমণীয় কোলাপুর নগ়ে অবস্থান কদি-৬.হনএম্ স্বনত্তর সেই মহালক্ষমীর নিকট অতি প্রন্তঃকরণে উপস্থিত হইয়া মুনিবর অপন্তয হষউচিতে ইঙ্দাত্িনী মহালক্ষীকে 

কমলে! আপনাকে নমস্কার করি। হে 
| হে হৃকোমল-কমল-গর্ভ- 

শৌরপ্রভে! প্রণত-শইণো | লক্ষি! আপনি 
প্রস্ম হউন। হে মননমাত ! আপনি 
বিয্ছলোকে শ্রী; হে চন্-হন্দরমুধি! আপনি 
চন্রে জ্যোংলগা, হৃর্ধ্যমগ্ডলে প্রভা এবং ত্রিজগ- 
তেই আপনি শোভা পাইতেছেন ; হে সবা- 
প্রণত-শরণ্যে! লক্ষি! আপনি প্রসন্ন 
টিহউন। হে যাতঃ! আপনি অনলে দহুনাস্তিকা পক্তি! আপনারই দাৎকতায় বিধি এই বিচি 

কাশীথও 

জগং হৃষ্টি করিয়াছেন এবং বিশ্বশুর বিশও আপনার সাহাযেই এই অধিল জগং পালন 
করিতেছেন; হে সদা প্রণত-শরণ্যে !, লক্ষি ! 
আপনি প্রগরন হউন। হে অমলে | আপনি 
এই জগতকে পরিত্যাগ করিলেই, হর, ইহার 
সংহার-সাধনে সমর্থ হন। দেবি! আপনিই 
সৃষ্টি.স্থিতি-লয়কারিনী। আপনিই কাধ্যকারণ- 
স্বরূপা। হে অমলে! আপনাকে প্রাপ্ত হইয়াই বি পৃজ্য হইস়্াছেন। হে সদাপ্রণতশরণ্টে 
লক্ষি! আপনি প্রসন্ন হউন হে গুভে । আপ- 
নার করুণা-কটাক্ষ যে ব্যক্তিতে নিপতিত হয়,” ব্লোক্যের মধ্যে সে-ই বীর, সে-ই গুণবান্, 
সে-ই পণ্ডিত, সে-ই ধন্ত, কুলর্শীলকলা-কলাপ 
দ্বারা সে-ই মান্ট,সেই ব্যক্তিই মুখ্য, পবিত্র এবং 
সেই ব্যক্তিই পুরুষ। আপনি যেখানে ক্ষণ. 
কালও বাস করেন, পুরুষ, গজ, অশ্ব, স্ত্ীসমূত, 
তপ, সরোবর ; দেবকুল, গৃহ, অন্ন, রত, পক্ষী, 
পশু, শধ্যা বা মৃতিকা,-_যাহাই কেন হউক 
না, তাহাই এ জগতে শ্রীসম্পন্ন__অপর 
পদার্থ শ্রীসম্পন নহে! হে লক্ষি! আপনার 
স্পর্শে সকল দ্রব্যই পবিত্র হয়। আপনার 
যাহা পরিত্যক্ত, তাহাই এ জগতে অপবিভ্র। / 
হে পত্বি! কমলালয়ে কমলে! যেখানে * 
আপনার নাম হয়, সেই স্থানেই হুমন্্ল হয়। 
লক্ষমী, শ্রী, কমলা, কমলালয়া, পদ্বা রমা, 
নলিনযুগ্মকরা, মা, ক্ষীরোদজা, অমৃত-কুততকরা, 
ইন্দির! এবং বিজ্ুপ্রিয়া, এই ঘাদশ নাম ধাহারা 

£ সর্বদা জপ করে, ঠাহাদের হুঃখ হয় না। 
সভার্ধ্য, অগস্তযমুনি, এইরূপে ভগবতী হরিপ্রিয়া 
মহালক্ষমীকে স্তব করিয়া দণডবৎ হইয়া সাষ্টাঙ্গে 
তাহাকে প্রণাম করিলেন। লক্ষ্মী কহিলেন, হে ঘিত্রাবরুণমভতর অগন্ত্য! উঠ, উঠ; . তোমার মঙ্গল ভউক! শুভব্রতে ১, লোপামুদ্রে! তুমিও উঠ। আমি এ স্তবে প্রসন্ন হইয়াছি। যাহা মনের অভীষ্ট, তাহাই _ তোমরা প্রার্থনা কর। হে মহাভাগে | ছে মলে রাজন্দিনি! তুমি এই স্থানে উপবেশন 
কর! পাতিতত্যাদিহচক তোমার এই. জন্গেবৃ-১. 



ষষ্ঠ অধ্যায় 

। ভুগক্ষণসমূহ এবং তোমার নুপবিত্র ব্রতসমূহ 
দ্বারা আমার এই অনুরাস্ত্রতাপিত শরীরকে 
শীতল করিতে ইচ্ছ, হইতেছে। হরিপ্রিয়া 
লক্ষ্মী, এই বলিয়৷ শ্রীতিদহুকারে মুনিপত্বীকে 
আলিঙ্গন করত বহু সৌভাগ্যপ্রদ অলঙ্কার দ্বারা 
তাহাকে অলঙ্কৃত করি্লন। লক্ষ্মী অগস্ত্যকে 

পুনক্বার কহিলেন/_হে মুনি! তোমার 
মনস্তাপের কারণ আমি জানি। কাশী-বিরহ- 
সম্ভূত অনল, সচেতন মাত্রকেই দগ্ধ করিয়া 
থাফে। পুরাকালে যখন সেই দেবদেব বিশবে- 

%শ্বর মন্দরপর্বতে গিয়াছিলেন, তখন কাশী- 
বিরহে তাহারও ঈদৃশী দশ! হইয়াছিল। 
শূলপাণি, পুনরায় সেই কাশী বৃত্তান্ত জানিবার 
জন্ত ক্রমে ব্রহ্মা, কেশব, প্রমথগণ, গণেশ এবং 
অন্ঠান্ত দেবগণকে মন্দর-পর্বত হইতে প্রেরণ 
করিয়াছিলেন। সেই, ব্রঙ্ধাি দেবগণ সকলেই 
পুনঃপুনঃ কাশীধামের গুণাবলী [বিচার করিয়া 
তদবধি অদ্যাপি আর কোথাও যাইতে পারেন 
নাই। তারৃশী পুরী আর কোথায় আছে? 
মহালক্মীর এই বথা শ্রবণ করিয়া, মহা- 
ভাগ আগস্ত্য তাহাকে প্রণামপুর্বক ভক্তিপূর্ণ 
এই বাকা বলিলেন,_মাত! যদি আমি 
বরযোগ্য হইয়া থাকি এবং যদি আপনার 
আমাকে বর দান করিতে ইচ্ছ! হয়, তবে 
আমাকে এই বর দেন, যেন পুনর্ববার 
আমার বারাণসী-প্রাপ্তি হয়। যাহারা মত্রুত 
এই আপনার স্তোত্র ভক্তিসহকারে পাঠ 
করিবে, তাহাদের যেন কখন সম্ভাপ, দরিদ্রতা, 
ইষ্টবিষ়োগ বা সম্পত্তি ক্ষয় না হয়। তাহাদের 
যেন সর্ধত্র জয়লাভ হয় এবং তাহাদের ষেন 
বংশলোপ না হয়। লক্ষী বলিলেন,_হে 
মূনে! তুমি যাহা বলিলে, তৎসমস্তই হইবে। 
এই স্তেত্র পাঠ করিলে আমি সন্নিহিত হই। 

ষে গৃহে এই স্তোত্র পঠিত হয়, তথায় অল্ক্ধী 
এবং কালকর্ণী কথন প্রবেশ করে না। গজ, 
অশ্ব এবং পণুগণের শাস্ত্যর্থ এই স্তোত্র সর্্বদ। 

১ পাঠ করিবে। এই স্তোত্র ভূর্জজপত্রে লিখি 
* কঠদেশে ধারণ করাইলে, বালগ্রহগ্রস্ত বালক- 

২৩ 

দিণের পরম শাস্তিকারক 'হয়।' এই আমার : 
বীজরহস্ত বত্বপুর্ববক রক্ষণীয়।শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিকে 
এ স্তোত্র কাচ দিবে না; অশুচি ব্যক্তিকেও 
দিবে না। হে বিপ্রেন্দ! ত্রহ্ধন্ ! আরও শুন; 
ভাবী একোনত্রিংশ দ্বাপরযুগে, তুমি নিশ্চয়ই 
ব্যাস হইবে। তখন বেদবিভাগ ও পুরাণ- 
ধর্মশান্ত্র উপদেশ করিয়া এবং কাশী প্রাপ্ত 
হইয়া অভীষ্টরসিদ্ধি লাভ করিবে। এক্ষণে এক 
হিতোপদেশ দিতেছি, সম্প্রতি তাহা কর। 
এখান হইতে কিকিৎ আগ্রে ক্পগিয়। প্রভু 
কাভিকেয়্কে দেখিতে পাইবে। হেত্রদ্মন্! 
ষড়ানন শিবভাষিত যথাযথ কাশীরহস্ত তোমাকে 
বলিবেন, তাহাতে তোমার সন্তোষ হইবে। 
অগন্ত্য এই বরলাভ ঞ্চকরিয়৷ মহালক্ষমীকে 
প্রণামপুর্বক ময়ূরবাহন কুমারের অধিষ্ঠান-স্থলে 
যাত্রা কল্পিলেন। 

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫॥ 

ষষ্ঠ অধ য়। 

তীথ-প্রকরণ। 

বেদব্যাস বলিলেন, _তহ-্হাঁভাঁশ- হত! 
শ্রবণ-মনোহারিণী কথা শ্রবণ কর। এই কথা 
মনে রাখিলে সংসারে মানুষ্য সর্ববপুরুতার্থভাগী 
হয়। সভাধ্য অগত্যা, মহালক্মী দর্শনানন্দরূপ 
অমত্ধারামম়ী নদীতে অবগাহন করিয়া পরম 
প্রীতি লাভ করিলেন। হে অগ্নিকুণ্ু-সমুস্ুত 
নির্মল-হদয় হত! পুরাবেতূগণের কধিত এক 
সৎকথ। শ্রবণ কর। যে সাধুদিগের হুদয়ে 
পরোপকারপ্রবৃত্তি বলবতী, তাহার্দিগের বিপৎ" 
সমূহ নষ্ট হয্স এবং পদে পদে সম্পদ্রাশি হইয়া 
থাকে। পরোপকার দ্বারা যে পবিত্রতা এবং 
ফললাভ কর! যায়, সে পবিত্রতা তীথস্থানে 
পাওয়৷ যায় না, সে ফল বহুদানে এবং উগ্র- 
তপন্তা দ্বারাও পাওয়৷ যায় না। পরোপকার 
ধন্ম এব দানাদি সম্ভূর্ত যাবতীয় ধর্মকে বিধাত্ 
এক তুলাদণ্ডে (বিভিন্ন শিক্যায় ) ওজন করিয়া” 



২৪ 

ছিলেন, তাহাতে 'পরোপকার-ধর্শের দিক্ ভারি 
হইয়্াছ্িল। শাস্ত্রীয় বাগ্জাল উত্তমরূপে 
আলোড়ন করিয়! ইহাই নিশ্চয় করা গিয়াছে 

“ যে, পরোপকার অপেক্ষা আর ধর্ম নাই এবং 
“-পরাপকার অপেক্ষা আর পাপ নাই। 

পরোপকার-পরায়ণ.অগন্তের ফলই ইহার 
নিদর্শন । তারৃশ কাশীবিরহজ দুঃখই বা 
কোথায়, আর তাদুশ লক্ষমীমুখ-দরশনই বা 
কোথায়! অগস্ত্য পরোপকার ফলেই এই বিপুল 
দুঃখের পর অ্াধারণ নুখলাভে স্ ্থ হইয়া- 
ছিলেন। জীবন এবং বিবিধ ধন হস্তিকর্ণাগ্র- 
ভাগের স্তায় চপল ; অতএব পণ্ডিত ব্যক্তি এক 
পরোপকার করিবেন। যে লক্ষ্মীর নামমাত্র 
গ্রহণে সামান্স মানবও চাণতে অতুলনীয় হইয়া 
থাকে, অগন্ত্য মুনি, সেই লক্ষমীকে সাক্ষাৎ 
অবলোকন করিয়া যে কৃতকৃত্য হইয়াছিেন, 
ইহা! বলাই বাহুল্য । অনস্তর আনস্ত্য মুনি 
যদৃচ্ছা ক্রমে গমন করত দূর হইতে শ্রীশৈল 
দেখিতে পাইলেন। সাক্ষাৎ তারকনিহ্দন 
দেব কাত্তিকেযর এই শ্রীশৈলেই অবস্থিত। 
তধন মুনি শ্রীতমনে পত্বীকে ঝলিলেন,__ 
কাস্তে ! তুমি এইখানে থাকিয়াই পরম কমনী- 
তর জীধত স্ইস্লিশিখর অবলোকন কর; 
ইহা অবলোকন করিলে এসংসারে মনুষ্য- 
দিগের কখন পুনর্জন্ম হয় না। এই পর্বত 
চতুরণীতি যোজন বিস্তৃত। এই শ্রীশৈল 

*সর্ধবাঙ্গে শিনলিগময় বলিয়া ইহাকে প্রদক্ষিণ 
করিতে হয়। লোপামুদ্র! বলিলেন,-_স্বামিন্! 
আপনার অনুমতি হয় ত কিছু বলিতে 
করি। স্বামীর অনুমতি না পাইয়! যে রমণী 
কোন কথা বলে, সে পতিতা হয়। অগস্ত্য 
বলিলেন,-_দেবি! কি বলিতে ইচ্ছা করিয়াছ, 
তাহা নিশক্ক-চিত্তে বল। তোমাদের হ্যায় 

_নারীদিগের বাক্য পতির খেদকর হয় না। 
 অনভ্তর দেবী লোপাণুদ্রা, মুনিবরকে প্রণাম 
'করিয়া সকলের হিতের জন্ত এবং আপনার 
,সাংহুন্মাপনোদনের জন্ত নঈ্রভাবে জিজ্ঞাসা 
করিলেন,-সশ্ীশৈলশিখর দর্শন করিলে পুন- 

কাশীখণ্ড। 

র্ন্ম হয় না, ইহাই ধদি সত্য হয়, ভবে 
কাশীবাদ কামনা করায় প্রয়োজন কি ? অগন্ত 
কহিলেন, হে অনঘে! উত্তম জিজ্ঞাসা করি- 
্াছ; হে বরারোহে! তন্বচিন্তক মুনিগণ এ 
সম্বন্ধে বারংবার যাহ! স্থির করিয়াছেন, তাহা 
শ্রবণ কর। মুক্তিস্থান অনেক আছে, তং- 
সম্বন্ধে যাহা তাহাদের নির্ণাত। তৎসমস্ত 
বলিতেছি। এবিষয়ে ক্ষণকাল মনোযোগ 
কর। প্রথম হুবিখ্যাত তীর্থরাজ প্রয্নাগ, 
সর্্বতীর্থের মধ্যে কামনাপুরক ; প্রয়াগ, ধর্ম 
কামার্থ-মোক্ষ-প্রদাতা ৷ নৈমিষারণা, কুরুক্ষেত্র- 
গল্গান্ধার, অবস্তী, অযোধ্যা, মথুরা, ছারকা, 
গঙ্গা, সরম্বতী, সিন্ুসমঙ্গ স্থল," গজাসাগর- 
সঙ্গম স্থল, কাকী, ব্রহ্মগিরি, সপ্ডগোদাবরী- 
তট, কালগ্রর, প্রভাস, বদ'রকাশ্রম, মহাস্থান, 
অমরকণ্টক, শ্রীক্ষেত্র, গোকর্ণ, ভূগুকচ্ছ, 
ভূগুতুঙগ, পুন্ধর শ্ররীপর্ব্ত এবং ধারাতীর্ঘ প্রভৃতি 
বাহাতীথ, আর সত্য প্রভৃতি মানসতীর্৭_ 
প্রিয়ে! এই সকল তীর্ঘ মুক্তিপ্রদ্দ ; এবিষয়ে 
সন্দেহ নাই। গয়ানামে যে তীর্থ শাস্ত্রে উক্ত 
হইয়াছে, তাহা পিতৃগণের মুক্তিপ্রদ। গয়া- 
শ্রাদ্ধকারীরা এনং তৎপুত্রেরা পিতৃ-পিতামহ- 
ধণ হইতে মুক্তিলাভ করে। লোপামুদ্রা 
বলিলেন,--মহামতে ! যে যে মানস তীর্থের 
কথা উক্ত হইয়াছে, তংসমুদ্য় কি কি? ইহা 
বলিতে আজ্ঞা হয়। অগন্ত্য বলিলেন,-_হে 

অনঘে! আমি মানসতীর্ঘ সমুদয় বলিতেছি, 
শ্রবণ কর। এই সকল তীর্থে গ্ধান করিলে 

ইচ্ছা মনুষ্য পরম গতি প্রাপ্ত হয়। সত্য, ক্ষমা, 
ইন্দিয়জয়, সর্ববভূতে দয়া, আর্জব, দন, দম, 
সন্তোষ, ব্রহ্গচর্যয, প্রিক্ববাদিতা, জ্ঞান, ধৈর্য 
এবং তগন্তা _প্রতোকেই এক , একটি তীর্থ। 
এর্গচরধ্য পরম তীর্ঘ। পরম চিত্তরুদ্ধিই 
তীর্ধের॥ তীর্ঘ। মাত্র জলে দেহ ডুবানর লাম 
লান নহে; বাহেজ্রিয় দমনরূপ ল্গান যে 
করিয়াছে, সেই ন্গাত) যাহার " চিত্ত নির্মল 
হইয়াছে, ষেই পবিত্র । যে ব্যক্তি লুগ্ধঃ 

পিশুন, জ্রুর, দাত্তিক এবং বিষয়ান্ধ সর্নতীর্থে 



ষ্ঠ অধ্যায় 

হুম্জাত হইলেও সে ব্যক্তি পাপী এবং মলিন। 
মাত্র শারীরিক মল ত্যাগে মানুষ নির্খবল হয় 
না।, মনের মূল দূর করিতে পারিলেই হ্ুনি- 
দল হয়। জলৌক! সকল জলেই বাড়ে, জলেই 
মরে। অথচ তাহারা হ্বর্গে যাইতে পারে না; 
কেননা, তাহাদিগের' চিত্তশুদ্ধি হয় না। বিষয়ে 
অত্যন্ত অনুরাগই মানস-মল, বিষয়-বৈরাগ্যই 
মনের নৈর্মলা, ইহা কথিত আছে। চিন্ত 
অন্তরের জিনিস ) তাহা ছৃষ্ট হইলে, তীর্ঘস্থানে 
শুদ্ধ হয় না। হ্থরাভাণ্ড যেমন শতবার জল- 
ধৌত হইলেও তাহার অণুচি দূর হয় না। 
মনোভাব নির্মল ন! হইলে দান, যাগ, তপস্যা, 
শোঁচ, তীর্থসেবা এবং বেদজ্ঞান,__ এ সমস্তই 
অতীর্ঘ। জিতেন্দিয় মানব যেখানে কেন বাস 

করুক না, সেইথানেই কুরুক্ষেত্র, সেখানেই 
তাহার নৈমিষারণ্য, সেখানেই তাহার পুষ্করাদি- 
তীর্থ । 
জ্ঞান-জলময় মানসতীর্থে যে ব্যক্তি গান করে, 
তাহার পরমাগতি লাভ হয়। দেবি! এই 
তোমার নিকট মানসতীর্থের স্বরূপ কীর্তন 
করিলাম । এক্ষণে তৌম-তীর্থ-সমুহের পবি- 
ত্রতা-সম্বন্ধে কারণ শ্রবণ কর। শরীরের যেমন 
কোন কোন অংশ পবিভ্রতম, তদ্রাপ পৃথিবীরও 
কোন কোন প্রদেশ অত্যন্ত পবিত্র । ভূমির 
অদ্ভুত প্রভাব, জলের প্রভাব এবং মুনিগণ 
কর্তৃক পরিগ্রহ, তীর্থ সকলের পবিত্রতার 
কারণ। অতএব যে ব্যক্তি নিত্য নিত্য ভৌম 
এবং মানস উভয় তীর্থ ই স্নান করে, তাহার 
অত্যুৎক্ গতি লাভ হয়। যে ব্যক্তি অন্ততঃ 
্রিরাত্র উপবাস-ব্রত করে না, তীর্থনমন করে 
না, অথব! নুবর্ণ দান ব৷ গোদান করে না, সে 
পরজন্মে দরিদ্র হয়। তীর্থসেবায় যে ফল লাভ 
হয়, প্রচুর দক্ষিণা দিয়া জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ 
করিলেও সে ফল প্রাপ্তি হয় না। হস্ত,পদ, 
মন যাহার ন্ুস'ঘত, যাহার বিদ্যা, তপশ্ত। ও 
কীত্তি আছে,__তাহারই তীর্থকল ভোগ ছই- 
তেছে। প্রতিগ্রহ-নিবৃভ, যে কোন কারণেই 
সন্ধঃট, অহগারণৃত্ত ব্যক্তি তীর্থের ফল ভোগ 

ধ্যান-বিশোধিত, বাগ-ঘেষ-মলাপহ ; 
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করেন। দৃস্তহীন, কাম্যকর্ে পরবৃত্তিশৃন্ত, সবশ্সা- 
হারী, জিতেজিয় এবং নিঃসঙ্গ ব্যক্তি তীর্থ: 
সেবার ফল ভোগ করেন। ক্রোংশৃন্ট, নি্্বল- 
বুদ্ধি, সত্যবাদী, দৃঢ়ব্রত এবং সর্বড়তে আত্ম- 
সমদর্শা ব্যক্তি, তীর্থসেবার ফলভোগ করেন। 
ধৈর্য্য, শ্রদ্ধা এবং একাগ্রতা সহকারে তীর্থ 
পর্ধযটন করিলে পাপীরও শুদ্ধিলাভ হয়; 
পুপ্যবানের কথা আর বলিব কি! তীর্থসেবী 
মানব, তিধ্যকৃযোনিতে জন্মগ্রহণ করে না, 
কুদেশে উৎপন্ন হয় না, দুঃখী ইয় না; পরস্ত 
সবর্গলাভ করে এবং মোক্ষের উপায় প্রাপ্ত হয়। 
শঞ্জাহীন, পাপাত্মা* নাস্তিক, সন্দিধচিন্ত এবং 
হেতুবাদী-__এই পঞ্চবিধ ব্যক্তির তীর্থফল 
প্রাপ্তি হয় না। যে সচ্ছল ধীর মানব, শীত-গ্রীক্ষ 
সুখ-দুংখাদি সর্ধবঘন্সহিযুণ্জ হইয়া যথোক্ত 
বিধান্্মে তীর্থ পর্যটন করেন, তাহারা ন্বর্গ- 
ভাগী হন। তীর্থযাত্রাভিলাষী ব্যক্তি পুর্ব্বদিন 
গৃহে উপবাস করিয়া! তীর্থগমন নিমিত্তক শ্রাদ্ধ, 
গণেশপুজা, বিপ্রপুজা এবং সাধুপুজ! যথাশক্তি 
করিবে। তার পর পারণ করিয়া হষ্টচিন্তে 
নিয়মাবলম্বনপুরঃসর তীর্থযাত্রা করিবে। আবার . 
তীর্থ-প্রাতিনিকৃত্ত হইয়া শ্রাদ্ধ করিলে, তবে 
ভীর্থের সম্পূর্ণ ফলভাগী হদ্র্* ভীর্ধে ব্রাদ্ষণ- 
পরীক্ষা নাই; যে অন্নার্থী, তাহাকে ভোজন 
করাইবে। ভীর্থভ্রাদ্ধে শু ঝা পায়স চরুনির্মিত 
পিগ্ড দান করিবে। গুড় এবং তিলপিই-নিশ্বিত 
পিগুদানও খধষিগণের বিচারসিদ্ধ। তীর্ঘশ্রান্ধে 
অর্ধ্য আবাহন নাই। শ্রান্ধের প্রশস্ত কালই 
হউক আর অপ্রশস্ত কালই হউক, তীর্থ: . 
প্রাপ্তিমাত্রেই শ্রাদ্ধ করিবে, তর্পণও করিবে ;- 
বিলম্ব-বিদ্ব করিবে না! প্রসঙ্গত তীর্থে উপ- 
স্থিত হইলে,-তীর্ঘন্গান করিবে । তাহাতে তীর্থ- 

নান জন্য ফলপ্রাপ্ত হইবে, কিন্তু তীর্থবাত্রার 
ফল পাইবে না। মানবের পাপ করিয়া তীর্থ: 

* পাপী,_ধে পাপ করিয়াছে। পাপাস্থা 
- যাহার স্বভাবই পীপময়। তীর্থে পাপাস্র 
শুদ্ধি হয়, কিন্ত পাপাত্বার শুদ্ধি । 
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গমন গ্রিলে, পাপশাস্তি হয়; কিন্তু যথোক্ত 
ভীর্ঘফল হয় না। শু্ধাত্মা মানবগণেরই তীর্থ- 
দেবার যথোক্ত ফল হয়। পরের জন্ত ( বেত 

'নাদি লইয়া) যে তীর্থগমন করে, তাহার ষোড়শ 
ভাগের এক ভাগ ফল হয়। যে কার্ধ্যাস্তরো- 
দেশে যধাবিধি তীর্ঘধাত্রা করে, তাহার অর্দ 
ফল হয়। -কুশময় প্রতিমূর্তি করিয়া তীর্ঘজলে 
স্নান করাইবে। যে ব্যক্তিকে উদ্দেশ করিয়া 
এই কুশমৃত্তি, ্লান করাইবে, অস্তমাংশের 
একাংশ ফল তাহার হুইবে। তীর্থে গিয়াই 
উপবাদ করিবে, মস্তক মুগ্ুন্ও করিবে ; 
কেননা, শিরঃস্থিত পাপসমূহ মস্তকমুণ্ডনে 
অপগত হয়। যে দিনে তীর্ঘপ্রাপ্তি হয়, তাহার 

পুর্র্বদিনে উপবাস ক্রবে। আর তীর্ঘপ্রান্তি 
দিনে শ্রাদ্ধ কর্সিল। তীথপ্রসঙ্গে তোমার নিকট 

_তীর্ঘযাত্রার অঙ্গ-কার্ধ্য বলিলাম । ইহ স্বর্গ. 

সাধন এবং মুক্তিরও উপযোগী বটে। পৃথিবীতে 
কাশী, কাকী, মায়াপুরী, দ্বারকা, অযোধ্যা, 

' মথুরা এবং অবস্তী_.এই সপ্তপুরী মোক্ষদান 
করিয়া ধাকেন। আর সমস্ত শ্রীশৈলই মুক্তি- 
প্রন; কেদার তদধিক প্রদ্মাগ,__-শ্রীশৈল এবং 
কেদার হইতেও উৎকৃষ্ট ও মুক্তিপ্রদ । তীর্থরাজ 
প্রয়াগ হইতে আধমুক্ত-ক্ষেত্র বিশিষ্ট । অবি- 
মুক্ত-ক্ষেত্রে যেমন নির্ববাণ প্রাপ্তি হয়, তেমনটা 
আর কুত্রাপি হয় না, ইহাই নিশ্চয়। অন্ত 
সমস্ত মুক্তি-ক্ষেত্রই কাশী-প্রাপ্তিকর। কাশী- 
প্রাপ্তির পরই নির্ব্বাণ-মুক্তি হইবে, _অন্ত 
প্রকারে বা অন্তান্ত কোটি তীথ সেবাতেও 

. নির্বাণ-মুক্তি লাভ হয় না। এ বিষয়ে বিনু- 
পারিষদ এবং শিবশর্্মার কখোপকথনানুসারী 
পুরাতন ইতিহাস কীর্তন করিতেছি। মানব, 
সংধতচিত্ডে এই তীধাধ্যায় শ্রবণ করিলে, এবং 
ত্তাহ্মণ, শ্রন্ধা-ভক্তি সমদ্বিত ব্রাহ্মণগণকে, ধর্ম 
নিরত ক্ষত্রিয়গণকে, সৎপথবর্তা বৈপ্দিগকে 
অথবা দ্বিজ-তক্ত শুদ্রণিগকে শ্রবণ করাইলে 
নিষ্পাপ হইয়া থাকে ৷ 
্ বষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬ ॥ “ 

কাশীখণ্ড 

'অণ্তম অধ্যায়। 

সপ্তপুরী-বর্ণনা। ২ 
অগন্ত্য বলিলেন, মধুরাপুরীতে এক 

উত্তম ব্রাহ্মণ ছিলেন, শিবশম্মা নামে বিখ্যাত 
তাহার এক মহাতেজাঃ পুত্র ছিলেন। বেদা- 
ধ্যয়ন, যথার্থতঃ বেদার্থ-বিজ্ঞান, ধর্মশাস্ত্-পাঠ, 
পুরাণীধ্যয়ন, বেদাঙ্গ অভ্যাস, উত্তমরূপে তর্ক- 
শান্ধ আলোচনা, পূর্বমীমাংসা-উত্তরমীমাংসা- 
আলোচনা, ধনুর্েদ-তন্জ্জান, আমু 
বিচারণা, নাট্যশান্মে পরিশ্রম, বুতর অর্থশান্তর 
সংগ্রহ, অশ্ব-গজ চেষ্টাভিজ্ঞান, চতুযষষ্তিকলা- 
ভ্যাস, মন্ত্রশান্ম-বিচক্ষণতা, নানাদেশ-ভাবায় 

অভিজ্ঞতা এবং বহুদ্শীয় লিপিজ্ঞতা-_শিব- 
শর্মার এই সমস্ত হইল। অনম্তর ধর্মাজ, অর্থ 
উপার্জন, যদৃচ্ছাত্রমে ধনারদিভোগ, জব্গুণ- 
সম্পর পুত্োৎপাদন এবং পুত্রর্দিগকে ধন বিভাগ 
করিয়া! দেওয়ার পর, দ্বিজোত্বম শিবশর্মা 
যৌবনের অস্থিরত্বজ্ঞানে, আর শাস্মে এবং 
লোকে যাহাকে জরা বলে, সেই জরা আপনার 
উপস্থিত হইয়াছে জানিয়! অত্যন্ত চিন্তাগ্রস্ত 
হইলেন . তিনি ভাবিলেন,__-অধায়ন করিতে 
ও ধনোপার্জন করিতেই আমার সময় নষ্ট 
হইয়াছে,_কর্ধক্ষয়কর মহেশ্বরের আরাধন। 
করা হয় নাই। সর্বপাপহর সর্বব্যাপী হরির 
সন্তোষ সম্পাদন কর! হয় নাই। মানবগণের 
সর্ববাভীষ্দাতা৷ গণেশেরও অর্চনা করা হয় 
নাই। আমি কখন ্তমঃস্তোমবিনাশী হুরধ্য- 
দেবের পুজ! করি নাই, সর্্ববন্ধন-বিমোচিনী 
জগক্জননী মহামায়াকেও ধ্যান করি নাই। 
সমৃদ্ধিদাতা দেবগণকেও আমি সমস্ত যজ্ঞ দ্বারা 
তন্তু করিতে পারি নাই। পাপশাডির জন্ত 
তুলসী.কানন সেবাও করি নাই। হইহ-পর- 
কালের বিপত্তি-ভঙ্গন, ব্রা্ষণগণেরও মধুররস- 
সম্পন্ন মিষ্টান্ন দ্বারা তৃপ্তিসাধন করি নাই । ইহু- 
পরকালে ফলদাতা, বহুপুস্পফল-সম্পন্ন, জিদ্ধ- 

৷ পর্ব, হুচ্ছায়াযুক্ত বৃক্ষরাজিও পথিপার্থে রোপণ 
করিতে পারি নাই । আমি ইহকাল এবং পর- 



ঈপ্তর্ম অধ্যায় 

এলে উত্তম-বাসপ্রদায়িনী স্ব স্ব পিতৃ-গৃহস্থিত 
যুবতি কন্তাগপকে, তাহাদের মনোমত বন্ধ, 
কণুক এবং অনপ্রত্যঙ্গের অলঙ্কার দ্বারা অলন্কুত 
করিতে পাঁরি নাই। আমি যমলোক-নিরারিণী 
উর্ব্বরাভূমি ব্রাঙ্মণকে দিই নাই। পরম পাপ- 
হারী নুবর্ণ, বর্ণশেষ্ঠকে* আমার দেওয়া হয় 
নাই। ইহজন্মের পাপনাশিনী এবং পরবর্তী 
সপ্তজন্মের হুখদায়িনী অলঙ্কৃত সবৎস। গাভী 
আমি জংপাত্রে দিই নাই। আমি মাতৃখণ 
পরিশোধার্থ জলাশয় করাইতে পারি নাই। 
.জ্ামি হবর্গপথ-প্রদর্শক অতিথির সম্োষসাধন 
" কখন করি নাই। যমলোক-গমনপরায়ূণ 

ব্যক্তির পথে-ববর্গ-শৃথপ্র্দ ছত্র, পাছ্কা, কমগডলু 
পথিককে দিই নাই। ইহলোকে নুখপ্রান্তি 
ও স্বর্গে দিব্য-কন্তা লাভের জন্ত, আমি কখনই 
কন্তা-বিবাহার্থে ধন দান করি নাই। ইহ- 
পরজন্মে হতর মিষ্টা্নপান-প্রদ বাজপেয়- 
যজ্ঞান্তক্ঈা্জ আমি লোভবশে করিতে পারি 
নাই। ধেলিঙ্গ স্থাপনে নিখিল বিশ্ব স্থাপনের 
ফল হয়, অমি দেবালয় নির্মাণ করিয়া সেই 
শিবলিঙ্গ ও স্থাপন করিতে পারি নাইী। সর্বব- 
ঈম্পতিপ্রদ, বিধ্মন্দির নিন্মাণও আমি করিয়া 
দিই নাই। শৃর্ধ্-গণেশাদির প্রতিমাও প্রস্তত 
করা হয় নাই। গৌরী বা মহালক্ষীর মূর্তি 
চিত্রপটেও অক্কিত করাইতে পারি নাই। ইহা- 
দিগের প্রতিম। নিশ্মাণ করিলে, কুরূপ এবং 
ছুর্ভাগ্যশালী হয় না। ব্রাঞ্ষণদিগকে দিব্য-বস্তর- 
সম্পত্তির হেতুভূত সুক্ষ *উঞ্জল-বিচিত্র বন্ত 
দানও কর! হয় নাই। আমি সর্বপাপ-ক্ষয়ের 
জন্ত হুস্মিদ্ধ অনলে দ্বতাক্ত তিলহোৌমও করি 
মাই। শ্রীহুক্ত, পাবমানী মন্ত্র, ব্রাহ্মণ মন্ত্র 
মণ্ডল মন্ত্র, পুরুষহ্ক্ত এবং শতরুদ্রীয় মন্তর_ 

. এই সকল, পাপনাশন বেদমন্ত্ও আমি জপ 
করিতে পারি নাই; অর্থাৎ গৃহী হুইয়া & 
ধকল মন্ত্র আর জপ করি নাই। রবিবার 
এবং ভ্রয়োদশী ত্যাগ করিয়া অশ্বথ বৃক্ষের 
সেবাও করি নাই। অশ্ব বৃক্ষের সেবা তৎ- 
এপাৎ পাপ বিনাশ করেন; কিন্তু শুধু রবিবার, 

ণ্ছঈ 

ত্রয়োদশী নয়,_শুক্রবারে এবং নিশাভাগেও 
অর্বথ-সেবা কব্য নহে। ভামি সর্বভোগ- 
সমৃদ্ধিপ্রদ, হবকোমল, বহ-তুলক, দর্পপিসংযুক্ত 
উজ্জ্বল শয্যাও উৎসর্গ করি নাই। অজ, অশ্ব, 
মহিষী, মেষী, দাসী, কৃষ্ণাজিন, তিল, দি, 

শতু, জলপুর্ণ ঘট, আসন, কোমল পাছ্কা, 
পাদাভ্যঙ্, দীপ, বিশেষ ফলজনক ভলসত্র, 
বাঞ্ধন, বন্ধ, তান্ুল এবং মুখ-সৌগন্ধ সম্পাদক 
অন্তান্ত বন্ক,_এই সকল দ্রব্য দান, নিত্য- 
রাদধানুষ্ঠান, ভূতবলিদান ও অতিথিসঁজ। অথবা 
অন্তান্ত প্রশস্ত দ্রব্য দান ধাহার! করেন, সেই 
সকল পুণ্যবান্ মানবের! যম, যমদূত দর্শন 
করেন না, ষমযাতনা ভোগ করেন না, যমা- 
লয়েও তাহাদিগকে প্রবেগ্্ করিতে হয় না। 
কিন্তু আমি দে সব কার্যাও করি স্বই। প্রাজা- 
পত্য, চাঙ্দীয়ণ, নক্ব্রত প্রভৃতি শরীরশোধক 
কাধ্যও আমি কখন করি নাই। প্রতিদিন গো- 
গ্রাস (গবাহ্িক ) দিই নাই, গো-গোত্র কতুয়ন 
করিয়। দিই নাই; গোলোক-নুখপ্রদাক্সিনী 
গাতীকেও পদ হইতে উদ্ধার করি নাই। 
প্রার্থিত অর্থ প্রধান করিয়া অ্থাদিগের কার্ধ্- 
সিদ্ধি করি নাই ;--পরজন্মে আমি “দেহি 
দেহি” রূবকারী যাচক হহ7 বেদজ্ঞান, 
শান্জ্ঞান ধনসম্পত্তি, পুত্রকলত্র, ক্ষেত্রহম্্য 
ইত্যাদি কিছুই আমার পরলোক-যাত্রার অন্ু- 
গামী হইবে না। শিবশন্থা এইরূপ চিন্তা 
করিয়া, সমস্ত বিষয় হইতে চিত্ত সংযত 
করিলেন; অনস্তর মনে মনে স্থির করি- 
লেন)-_"এই উপায়ে আমার বিশেষ মঙ্গল 
হুইতে পারে। যতদিন দেহ নুস্থ আছে, 
ইন্দিয়ের অপটুতা যতদিন না হইতেছে; 
তন্মধ্যেই আমি তীর্ঘযাত্র৷ করি। 
আমার মঙ্গলের হেতু।” সুবুদ্ধি বিজ শিবশস্বা, 
এইরূপ স্থির করত পাঁচ ছয় দিন গৃহে অবস্থান 
করিয়৷ শুভভিথি, শুভবার, শুভলধে তীর্থ 
উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। “ীর্ঘযাত্রা-পরায়ণ 
সর্ববপ্রাণীয়ই ভীর্ঘধাত্রাই' যে মুক্তি-সোপান” 9 
ইহ। তাহার প্রস্থানের পুর্বে স্থিরনিশুগ্র হইয়া- 



২৮৮. 

ছিল। তীর্ঘযাত্রা করিবার পুর্ব অহোরাত্র 
তিনি উপবাসী থাকিয়া যাত্রাদিনে পূর্ববাহে শ্রাদ্ধ 
এবং গণেশারদি দেবতা ও ব্রাহ্মণদিগকে পুজা- 
প্রণামাদি করিয়া পারণ করেন। তারপর 
তীর্ঘযাত্রা করেন। অনস্তর সেই ব্রা্গণ, 
খানিক পথ গিয়। পথেই মুহূর্তকাল বিশ্রাম 
করিবার পর চিন্তা করিলেন, পৃথিবীতে 
অনেক তীর্থ, এদিকে জীবনও অস্থির, চি্তও 
চঞ্চল; প্রথম্ভঃ কোন্ তীর্ঘে যাই।” অনন্তর 
স্থির করিলেন, _সপ্তপুরীতেই অগ্রে গমন 
করি, যেহেতু তাহাতে সর্নবতীর্ঘই বর্তমান ।" 

* নিশ্চয়ানুসারে শিবশন্মা, অপ্তপুরীর অন্থতম 
অযোধ্যাপুরীতে গিয়া স্রযনবান, সরযুর অন্তর্গত 
তন্তৎ তীর্ঘে তর্পণ 'এবং তীর্থশ্রান্ধ করিয়া 
পাঁচদিন অযে: 'াবাসের পর, ব্রার্মণুভোজন- 

_পুরঃসর অতীব আনন্দসহকারে তীর্থরাজ বলেন 
প্রয়াগধামে আমিলেন। (মাঘন্নানের “অনু- 

রোধে অগ্রে প্রয়াগে যান নাই, দৃরবন্তাঁ অযো- 
ধ্যায় গিয়াছিলেন, তারপর প্রয়াগে প্রাতিনিবৃতত 
হইলেন। ) যেখানে দেবছুর্ণভ শ্বেত-কুষ 
দুই প্রধান নদী (গরঙ্গা-যমুন! ) বর্তমান, মনুদ্য 
যেখানে,.্সান করিলে পররব্রহ্ধ প্রাপ্ত হয়,_ 
প্রজাপতির সৈহ' পুণাক্ত্র সকলেরই দুর্লভ। 
পুগ্গ পু পুণ্যবলেই এই তীর্থসমাগম ঘটে; 

রাশি রাশি অর্থব্যয় করিলে বা অশ্ক কোন 
উপায়ে ঘটে লা। কলিকাল-প্রশমনী মল- 
ময়ী যমুনা! এবং পুণ্যসলিলা গল! যে স্থলে 
মিলিতা হইয়াছেন, সর্ববিধ যাগ অপেক্ষ। 
প্রকৃষ্ট বলিয়া তাহারই নাম প্রয়্াগ। প্ররয়াগ 
সলিলে অবগাহনরূপ যাগকারী মনুষ্যদিগের 
আর পুনর্জন্ম হয় না। এই প্ররয্নাগে শুলটগ্জ বেদে 
নামে বিখ্যাত মহেশ্বর স্বয়ং অবশ্থিতি করিয়া 
্রয়াগ-স্নাত প্রাণীদিগের মুক্তিপথ উপদেশ 
করিতেছেন। মার্কেয়, যাহা অবলম্বন করিয়া 
গ্রলয়কালে অবস্থান করেন, বাহার মূল সপ্ত- 

(গাতালগামী, সেই স্বক্ষয়বটও এই প্রয়াগে 
“আছেন। জানিবে,_সাক্ষাৎ ব্রহ্জাই সেই 
বটরপু ধূরণ করিয়া আছেন। সেই অক্ষয়বট- 

কাশীখণ্ড 

সমীপে ব্রাহ্মণভোজন করাইলে অক্ষর পূণ্যলাভ : 
হয়। এই প্রয়াগধামেই দেবমান্ত লক্ষমীপতি, 
বৈকঠ হইতে প্রীমাধবরূপে আসিয়া প্রয়াটাসেবী- 
দিগকে মুক্তিপ্রদান করিতেছেন । প্রয়াগ সম্বন্ধে 
'্রুতি' আছে, “যেখানে শুরু-কৃষণ ছুই নদী, 
তথায় অবগাহন করিলে নিশ্চয়ই মুক্তিলাভ 
হয়।” শিবলোক, ব্রহ্ধলোক, উমালোক, 
কুমারলোক, বৈকুঠঠ, সত্যলোক, তপোলোক, 
জনলোক, মহর্লোক, স্বলোক, ভুবর্লোক, 
ভুলোক, নাগলোক,--আধিক কি, সমস্ত 
জগতের চতুর্দিক্ হইতে তন্তৎ স্থানের অধিবাসী: . 
প্রাণিগণ,হিমালয়াদি পর্ব্বতগণ এবং কল্পবৃক্ষা্দ 
বৃক্ষগণও মাঘমাসের অরুণোদয় কালে স্নান 
করিবার জন্ত প্রয়াগে সমাগত হন। দিগঙ্গনা- 
গণ, প্রয়াগবায়ুরও প্রার্ণনা করেন, তাহারা 

__এপ্রয়াগের বায়ু আসিয়াও আমা- 
দিগকে পবিত্র করুন,-কি করিবশি আমরা 
পঙ্গু।” অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞ সি 
প্রয়াগধামের ধূলি, ব্রহ্গা পুর্বে এই উভয়ের 
ওজন করেন (তুলনা করেন); কিন্তু সে 
সমত্ত বজ্ঞই প্রয়াগ-ূলির সদৃশ হয় নাই। 
বহুজন্মার্জিত মজ্জাগত পাপরাশিও প্রয়াগের . 
নাম শ্রবণমাত্রে অতি ত্রশ্ততামহকারে বিনষ্ট 
হস্ু। এই প্রয়াগ ধম্মতীর্ঘ, অর্থতীর্থ, কামতীর্থ 
এবং মু্তিতীথ-_এবিষয়ে সংশয় নাই। বন্ধ" 
হত্যাদি পাপরাশি প্রাণীদিগের উপর ততদিন 
গর্জন করিতে থাকে, যতদিন না তাহার! কলুষ- 
বিনাশী প্রয়াগসলিলে' মাঘমাসে জ্গান করে। 
“জ্ঞানীদিগের সতত বিজ্ঞেয় বিষুর পরম পদ” 
এই অর্থে “তদ্বিষেঠ, ইত্যার্দি এই যে মন্ত্র 

বেদে পুনঃপুনঃ পঠিত হয়, প্রয়াগই তাহার 
তাৎপধ্য। কেননা, রজোগুণরূপা হরন্বতী, 
তমোগ্তণরূপা যমুনা এবং সত্গুণাত্িকা গঙ্গা 
ইঞ্ঠীরা সেবক্দিগকে নিগুণ বঙ্গ প্রাপ্ত করেন। 
এই ব্রিবেণীই' ব্রহ্গপদ-প্রান্তির সোপান। 
শ্রদ্ধায় হউক, অশ্রদ্ধায় হউক, একবার স্ান 
ক দেহতুদ্ধিপ্রাপ্ত প্রাণীর ব্রহ্মপদপ্রাপ্তিং, 
সোপান এই ত্রিবেণী। কাশী"নায়ী এক 

রি 



সগুষ অধায়। 

£ ব্রিভূবন-প্রসিদ্ধা রমণী আছেন। লোলোর্ক 
এবং কেশব তাহার চপ গ-নয়নবুগল, বরণানদী 
এবং অসিনদী তাহার বাহুযুণল, আর এই যে 
করিত ত্রিবেণী, ইহাই অক্ষয় হতপ্রদায়িনী 
তদীয় বেণী। অগস্ত্য বলিলেন, হে সহধর্ত্িনি ! 
সর্ন্ঘ-তীর্ঘসেবিত ভীর্থরাজ প্রয়াগের গুণ বণনা 
করিতে জগতে কে পারে? পাপীদিগের যে 
সকল পাপ অন্ঠ অন্ত তীর্থে প্রক্ষালিত হয়, 
তাহা ত সেই সেই তীর্ঘেই রহিয়! যায়; 
কাজেই অন্ান্থা তীর্থেরা সেই সদ পাপ-মোচ- 

% নের জন্ত প্রয়াগতীর্ের সেবা করেন) এই 
জন্তই সর্বাপেক্ষা প্রয়াগ শ্রেষ্ঠ । সুবুদ্ধি 
ব্রাহ্মণ শিবশর্মা, প্রয়াগের গুণাবলী জানিয়। 
মাঘমাস-ভোর তথায় অবস্থানপুর্বক, বারাণসী 
পুরীতে সমাগত হইলেন। বারাণসী প্রবেশ 
করিতেই দেহলিবিনায়ককে, দেখিয়া ভত্তি- 
সহকারে ঘতাক্ত সিনদূর দ্বারা তাহাকে অনুলিপ্ত 
করিলেন। মহা মহা উপসর্গ-সমূহের হস্ত 
হইতে তিনি ভক্তর্দিগকে রক্ষা করেন। 
তাহাকে পাটা মোদক নিবেদন করিয়। দিয়া 
কাশীক্ষেত্র মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি 

& মণিকর্নিকার আসিয়। দেধিলেন,_জাহবী 
উত্তব্ববাহির্ণী এবং ক্ষীণপাপপুণ্য শিবতুল্য 
মনুষ্যগণ কতৃক আরওা। ভে শুদ্চিতে! 
লোপামুদে! বিশুগ্ব-বুগ্িপ্রাপ্ত শিবশম্ম।, সেই 
শিম্মণ মলিলে সবগ্প অবগাহন করিয়া! দেবগণ, 

মনুষ্যগণ, থধিগণ, পিতৃলোক এবং স্বীয় পিতা 
পিতামহাদি উদ্দেশে তপণি করিলেন ; কেননা, 
তিনি কম্মকাণ্ডে অভিজ্ঞ কি-না! অনন্তর 

. তিনি প্রথমে পর্কতীর্ঘ করিয়া যথাশক্তি ধন ব্যয় 
করত নিশ্বেখবরের আরাধনা! করিলেন। তিনি 
পুরারিনগরী বারাণমী *|নঃপুনঃ দেখি়াও "এই 
সথানটী আমি। দেখিয়াছি কি, না”-_ভাবিষ্া 
বিশ্মিত হইতে লাগিলেন। বারাণসী দেখিয়া 

। শিবশন্মা বলিতে লানিলেন,--কি তত্তববিচার, 
কি ব্যবহার, কোন রকমেই স্বনগরী, কাশীর 
সহিত তুলনীয় হইতে পারে না। কেননা, 
ব্গনগরী,.. এবং বারাখসীর সাধ্য নাই ;_ 

২৭) 

্বগন্গরী বিধাতার সৃষ্ট, আর কাশী স্বয়ং 
ঈশ্বরের সৃষ্ট, সামান্ত মণিরতে স্বর্গপুরীর রচনা, 
আর মহার্হ রত্বনিচয়ে কাশীপুরীর রচনা। 
স্বর্গপুরীতে নানাবিধ স্ংসার-বন্ধনের বাহুল্য, 
আর কাশীতে সেই সংসার-বন্ধনের প্রকার 
অপগম ;--উভয়ের তুলনা! হইবে কিরূপে? 
অসংশাস্ত ও ব্রহ্মপ্রতিপাদক শান্মেরও যেমন, 
ভেদ, কাশীর এবং স্বর্গপুরীরও সেই ভেদ। 
চিতরপুপ্তের লিখিত ললাটলিপিওংকার্শী হইতে 
খণ্ডিত হয়; কেননা, আর জনম হয় না। 
এই কাশীর জলেরও অচিস্তনীয় শক্তি, 
দেবতার৷ প্রশংসা! করিয়া যে অমৃত পান করেন, 
তাহা তকোন কর্মের নয়। কাশীর জল 
একবার থাইলে, আর কোন কালে মাতার 
সতনহূষ্ণ পান করিতে হইবেছদা। ( অর্থাং 
পুনর্জর্দী হয় না) কিন্ত অমুতপানে ত তাহ। 
হয় না। শান্মযোনি মহেশ্বরের চিতায় ত্রিবিধ- 
তাপশূন্ত সংকর্মকন্তী জনগণ, এই কাশীনগ- 
রীতে অতি অল্প কণ্মও বিশ্বশ্বরে অর্পন করেন 
না; অতএব এই সকল লোক, সর্ধবতোভাবে 
শিবপারিষদ নন্দি-ভৃঙ্গি প্রভৃতির তুল্য । ফলদা- 
নোন্নুখ প্রাক্তন পুণ্যরাশি বলে এই কাশীতে 
অবস্থিত প্রাণীর্দিগকে অন্তকালে স্বয়ং চন্দ- 
শেখর মহাদেব প্রণব উপদেশ করেন; অতএব 
এই কাশীর গুবকে না করিবে? সংসাগী 
ব্যক্তিবর্গের চিন্তামণি ব্বরূপ ভগবান্ শিব, 
মৃত্যু সময়ে এই স্থানস্থিত জনগণের কর্ণিকা 
অর্থাৎ কর্ণকুহরে সহসা তারকব্রক্ধ উপদেশ 
করেন, এই জন্তই ইহার নাম মণিকর্ণিক! । 
এই স্থান মোক্ষলক্ষ্মী মহাপীঠ বারাণসীর মধ্যে 
মণিঙ্গরূপ এনং মোক্ষলক্মীচরণকমলের কর্ণিকা 
তুলা, এই জন্ঞ লোকে ইহাকে মণিকার্ণকা 
বলে। এই স্থানের অধিবামী জরামুজ, অগুজ, 
উত্ভি্জ এবং স্বেদজ প্রাণিগণ, দেবগণ অপৈ- 
ক্ষাও শ্রেষ্ঠ। কেননা, সেই সব প্রাণীর মুক্তি 
করূতিলস্থ, আর দেব্গণ মুক্তিলাভে বঞ্চিত। 
আমি হুরধবস্ত এবং মুঢচিত্ত ; এতদিন আমার? 
জন্ম বৃথা গিয়াছে । কেননা, এ প্র মুক্তি 
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প্রকাশিক। কাশী দর্শন করি নাই। 
সেই. বিচিত্র পৃণ্যক্ষেত্রকে পুনঃপুনঃ নয়নগোচর 
করিয়াও তণ্তিলাভ করিতে পারিলেন না। 
তিনি ভাবিলেন, সর্বোৎকৃষ্ট নির্বদাপমুক্তি- 
প্রদাক্িনী বারাণসী, সপ্তপুরীর মধ্যেই শ্রেষ্ঠ- 
তমা, ইহা আমি জানিতেছি বটে, কিন্তু অন্ত 
চারিটী পুরী এখনও আমি দেখি নাই; সেই 
সকল পুরীর প্রভাব অবগত হুইয়া৷ আমি পুন- 
রায় এইখানে আসিব।” শিবশশ্্ী একবৎসর 
কাল প্রত্যহ তীর্ধধাত্রা করিদ্নাও কাশীর কল 
তীর্থসেবা করিতে পারিলেন না। কেননা, 
কাশীর তিল তিল ভূমিতে এক একটা তীথ। 
অগন্ত্য বলিলেন, দেবি! লোপামুদ্রে! কি 
আশ্চর্য ! শিবশম্মা, নান প্রমাণে কাশীক্ষেত্রের 
পরম গুণাবলি নিদিত হইয়াও মনের বেগে 
সেস্থান হইতে নিক্্ান্ত হইলেন। হুণ্পরি! 
শাস্ত্র এবং প্রমাণ কি করিবে % মহামায়া ভবি- 
তব্যতাকে নিবারণ করিতে কে পারে ? উচ্চলিত 
চিন্ত এবং উচ্চলিত জলকে কে বিপরীত পথে 
লইয়! যাইতে পারে ? মন 'এবং জল উচ্চস্থানে 
,থাকিলেও তাহাদের স্বভাব চপল কিনা। 
অনন্তর শিবশন্মা, ত্রমে দেশ-দেশান্তর অতি- 
ক্রম করিয়া কি "খ্রধং কালের .অন্পৃ্ট মহা- 
কালনগরীতে উপস্থিত হইলেন। যিনি কলে 
কঙ্গে আপনার লীলায় অথল ব্রহ্গাণ্ড লয় 
করেন আবার সেই কালেরও লয়কারক বিয়া 
শিবের নাম মহাকাল হইয়াছে। জগৎকে 
পাপ হইতে পরিত্রাণ করেন বলিয় মহাকাল- 
নগরী অবস্তী নামে কথিত হুইয়াছেন। যুগে 

'ফুগে মহাকাল-নগরীর নামভেদ হর,--কলি- 
কালে সেম্থানের নাম উক্জর্রিনী । এই উল্জ্মিনীতে 
প্রাণী মরিয়। শব হইলেও কখন তাহার পুতি- 
গদ্ধ বহির্গত হয় না এক ন্ফীতভাবও হয় না। 
এই মগরীতে যমদূতেরা কদাচ প্রবেশ করিতে 
পায় না এবং এইস্থানে কোটার অধিক শিব- 
লিঙ্গ বর্তমান; পদে পদেই শিবলিঙ্গ কিন]। 
এক জ্যোতি শিবলিল্লই হাট কেশ মহাকাল 
এবং হানকেশ-_ এই ত্রিুর্তি হইয়া, ব্রেলোক) 
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শিবশন্মা, ব্যাপ্ত করিয়া! অবস্থান করিভেছেন। যে সকল 
ধ্িজাতি এই উজ্জয়িনীতে সিদ্ধবটজ্যোতি এবং 
জ্যোতিলিজ দর্শন করেন অধব৷ মহাকাল 
দর্শন করেন, তাহাদের রাশি রাশি পুণা হয়। 
যে সংসার-ক্রিষ্ট ব্যক্তিগণ, কখন মহাকাললিঙ্গ 
দর্শন করে, তাহাদিগের পাপ নষ্ট হয় এবং 
যষদূতেরা তাহাদিগকে দেখিতে পায় ন'। 
হূর্ধযরথবাহী-তুরঙম-পৃষ্ঠদেশে মহাকাল মন্দিরের 
পতাকাগ্র-স্পর্শে আকাশে মৃর্্যসারধি অরুণের 
কশাখাত-কষ্ট ক্ষণকালের জন্য তাহাদের 
অপনীত হইয়া! থাকে। “মহাকাল, মছাকাল, 
মহাকাল” এইরূপ করিনা যাহারা সর্বদা 
মহাক্কালের স্বরণ করে, _বিষুণ এবং শিব, 
তাহািগকেও নিরস্তর মনে রাখেন। ব্রাঙ্মাণ 
শিবশম্মী, মহাকাল শিবের যধোক্ত আন্াধন! 

করিয়া ব্রিভুবন-কমনীয় কাঞ্ধীনগরীতে গন 
করিলেন। তথায় সাক্ষাৎ লক্মীকান্ত অবস্থিত ) 
তিনি দেই কাকীনিবাসী প্রাণিগণকে ইহ- 
পরকালে শ্রীকান্ত করি! থাকেন, ইহা নিশয়। 
সেই কাস্তিমজ্জনগণ সেবিতা কাস্তিমতী কানি- 
নগরী অবলোকন করিয়া শিবশম্মাও কান্তি- 

মান হইলেন। মেস্থানে কেহই কান্তিহীন 
নহে। সর্বকম্মনবেত্তা শিবশম্বা সে তীর্থের 

কতব্য-কম্ম সকল সম্পাদনপুরঃসর তথায় 
সাতদিন বাম করিয়৷ ছারক। নগরীতে গমন 
করিলেন; তথায় চতুর্বর্গের ছার সর্বত্র 
বর্তমান; তন্ববেত্ত1! পণ্িতগণ, এইজন্তই সে 
নগরীকে দ্বারবততী বলিয়াছেন। আহা! যেখানে 
প্রাণিগণের অস্থিসঞ্চয়ও চক্রচিছ্নে চিহ্নিত হয়, 
সেস্থানের অধিবাসীরা! যে শঙ্খচক্রান্িত বর. 
কমলে শোভিত হইবে অর্থাৎ বিষুসারপ্য 
প্রাপ্ত হইবে, ভাহার আর বৈচিত্র্য কি! বম 
বারংবার নিজ দৃতদিগকে শিক্ষা দিয়া থাকেন 
যে, যাহারা ঘারব্তীর নামগ্রহণও করিয়াছে, 
তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিবে। ঘ্বারকার 
গোপীচন্দনে যেরূপ হৃগন্ধ, চন্দনে সেরূপ সুগন্ধ 
কোথার ? দ্বারকার গোপীচ্দনে যে প্রকার . 
বর্ণ, বর্ণে সে বর্ণ কোথায়? ছ্বারকার্ গোগী.. 
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চন্দনে যে প্রকার পবিত্রতা, অস্ঠীষ্ট ভীর্থে সে 
পবিত্রতা কোথায়? দৃূতগণ! শ্রবণ কর ;-- 

. যাহার ললাটদেশ গোপীচন্দনে চিহ্নিত, জলস্ত 
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প্রদীপের স্তায় বত্বসহকারে দুর হইতে তাহাকে 
পরিত্যাগ করিবে । হে ভটগণ ! যাহারা 
তুলসী ভূষিত, যাহারা তুলসী-নাম জপে তৎপর 
এবং যাহার! তুলসীকানন রক্ষা করে, তাহা- 
দিগকেও দূর হইতে পরিত্যাগ করিবে 
জলবি যুগে যুগে ঘ্বারকার বত্বরাজি অপহর . 
করিয়া এখন জগতে ববত্বাকর' নামে প্রসিদ্ধ 
হইয়াছে । যে সকল প্রানী কালবশে ছ্বারকা- 

, তীর্ঘে মরে, তাহার বৈকৃঠে গীতান্বরধর এব. 
চতুর্ভুজ হয় অর্থাৎ বিষ্র সারপ্য সালোক্য 
মুক্তিলাভ করে।” শিবশন্্বা আলম্ত-রহিত 
হইয়া ঘবারবতীতে ও ভ্বারবতীর অন্তর্গত সমুদায 
তীর্ে মান এবং দেব, খধি, মনষ্য ও পিত- 
গণ্র তর্পণ করিলেন। যেখানে বৈষ্ণবীমায়া 
মায়াপাশে আর বন্ধন করেন না, পাপিগণের 
হুর্গভ। সেই মায়াপুরীতে অনন্তর শিবশর্মা 
গমন করিলেন। এই স্থানকে কেহ কেহ 

৮হরিঘার ; অপরে বলেন, মোক্ষ- 
ঘার; কেহ কেহ বলেন,-স্গঙ্গা্ধার ; অন্টে 

বলেন,_মায়াপুরী। গঙ্গা এই স্থান হইতে 
নিঃহ্থত হইয়া পৃথিবীতে ভাগীরধী মামে 
বিখ্যাত হুইয়াছেন। এই তীরের নামো- 
চ্চারণ মাত্রেই মানবদিগের পাপরাশি 'সহত্রধা 
বিদীর্ণ হয়। বৈকুষ্ঠের প্রধান সোপান বলিয়! 
(লোকে এই স্থানকে হরিঘার বলে। মানবগণ 
এইখানে স্বান করিলে বিষুর সেই পরম পদ 
লাভ করে। ঘিজসত্তম শিবশশ্বা তথায় 
তীর্ঘোপবাস, নিশাজাগরণ, গঙ্গায় প্রাজঃম্গান 

এবং তর্পসীয় দেব মনুষ্য খষি পিতৃগণের 
সম্পূর্ণরূপে তর্পণ করিয়! যখন পারণ করিতে 
অভিলাষ করিলেন, সেই সময়ে, "্পীত- 
জরে আক্রান্ত এবং আতুর হইয়া আতিশয় 
কাম্পত হইতে লাগিলেন। একে বিদেশী, 
ভাতে একাকী, তাহার উপর আবার আতিশয় 

. জয়ে পীড়িত ) হৃতরাৎ ব্রাহ্মণ বড়ই চিন্তামগ 
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হুইলেন। ভাবিলেন, একি হইল! অগাধ 
মহাসমুদ্রে পোত ভঙ্গ হইলে সাংযাত্রিক 
যেরূপ জীবন এবং ধনে নিরাশ হয়, তদ্রপ 
ব্রাঙ্গণও চিন্তার্ণবে নিপতিত হইয়া জীবন এবং 
ধনের আশা আগ করিলেন; “আমার সেই 
ক্ষেত্র, কলত্র, পুত্রগণ, এবং ধনসম্পত্তি 
কোথায়! কোথায় আমার সেই বিচিত্র হ্্, 
কোথায় বা আমার সেই পুত্তকসত্তার ! 
অদ্যাপি আমার মনুষ্য-জীবন্র সময় ফুরায় 
নাই, জরা-শৌর্যু আমার এখনও তাদশ হয় 
নাই ; অথচ এই নিদারুণ জর উপস্থিত হইল ! 
আমার কি ভয়ঙ্কর সময় উপস্থিত |! মৃত্য 
“্ম্স্থকের উপর বাস করিতেছে, অথচ আমার 
গৃহ এ স্থান হইতে অঞ্মক দূর। যাহা হউক, 
ঘরে আগুন লাগিলে, আন্্ কে কূপ খনন 
করিয়ী থাকে & এখন আমার এই অতিসম্তাপ- 
কর বিফল-চিস্তার প্রয়োজন কি? আমি এখন 
হৃধীকেশ এবং মঙ্গলপ্রদ শিবের চিন্তা করি। 
অথবা (তাহাদের চিন্তা না৷ করিলেও হয়) 

আমি এক উত্তম মোক্ষোপায় অনুষ্ঠান করি" 
যাছি,_আমি মুক্তিক্ষেত্র সপ্তরপুরী আপনার 
নয়নগোচর করিয়াছি । বিদ্বান লোকে, স্বর্গ 
বা মুক্তিসাধন করিয়৷ রা।খখে। এ উভয়ের 
সাধন করিয়া না রাধিলে, পশ্চান্তাপে তপ্ত 
হইতে হয়। অথবা আমার এই ধারাবাহিক 
চিন্তার প্রয়োজন কি? এক সমরে মৃত্যু 
শ্রেয়ঙ্কর, আর যেমন আমার হইতেছে, এই- 
রূপ তীর্থমৃত্যুও উত্ম। আমি ত মন্দভাগ্য 
ব্যক্তির স্তায় কোন পথে মরিতেছি না--আমি 
আজ গঙ্গায় মরিতেছি ) মুচ়ের স্তায় চিন্ত। 
করিতেছি কেন? অস্থিচগ্বপূর্ণ এই দেহের 
নিধনে, আমি নিশ্চয়ই মুক্তিলাভ করিব!” 

এইরূপ চিস্তাপরায়ণ শিবশর্্বার অতি মিদারুণ 
ইখ উপস্থিত হইল । কোটি বৃশ্চিক ঘংশনের 

বে অবস্থা, শিবশর্মী সেই অবস্থা! প্রাপ্ত হই- 
লেন। ন্মরদীয় সমস্ত কথাই বিস্মৃত হইলেন; 
«কোথায় আমি কে আমি"--এ জ্ঞানও তাহ 
রহিল না। চতুর্শ দিন এক্ট্রপে থাকিয়া. 
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শিবশশ্বা! পঞ্চত্ প্রাপ্ত হইলেন । তখন বৈকুষঠ- 
ভব্দ' হইতে অত্যুন্থিত-গরুড়ধ্বজ-চিহ্ছিত 
কিৰিনীজালসমস্িত অতি বিস্তৃত বিমান 
আসিয়৷ উপস্থিত হইল। স্বর্ণ কৌশেয়বসনা 
চামরব্যজনকারিণী সহস্র হুন্দরী কন্তা সেই 
বিমানে অবস্থিত। পুণ্যশীল এবং হুশীল নামক 
প্রমংখখ চতুরভুজজ ছুই বিস্থ-পারিষদ সেই 
বিমানে বিরামজান। তখন সেই শিবশন্্ী 
ভৌমদেহ পরিত্যাগ করিয়া সেই বিমানে 
আরোছণপুর্ববক দিব্যভূষণ-ভূষিত, গীতান্বরধর 
এবং চতুর্ভুজসম্পন হইয়! আকাশমার্গ অলগ্ুত 
করিলেন। 

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত। 

অগ্ম অধ্যায় | 

পিশাচলোক হইতে যমলোক পধ্যস্ত বর্ণনা 

লোপামুদ্বা বলিলেন,_হে জীবিতেশ্বর! 
আপনার স্রীমূধোচ্চারিত পনিত্র-পুরীঘটিত এই 
পবিত্র কথা শ্রবণ করিয়া আমার আশ। মিটি. 

তেছে না। হে প্রভো! দ্বিজোত্তম শিবশম্মা, 
মুক্তিক্ষেত্র মাঝরাতে মরিয়াও যে মোক্লাত 
করিতে পারিলেন না, ইহার কারণ কি বলুন। 
অগন্ত্য বলিলেন,_হে প্রিয়ভাষিণি! এই 
সকল পুরীতে সাক্ষাৎ মোক্ষ হয় না। এই 
সিদ্ধান্ত উপলক্ষেই পুর্বকালে পূর্ব্বোক্ত ইতি- 
হাম আমার শ্রবণগোচর হুয়। কাস্তে! 
'একণে পুণ্যশীল এবং সুশীল শিবশর্মমাকে যে 

পাপ-প্রণাশিনী বিচিত্রার্ধশালিনী পবিত্র কথা 
বলিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর। শিবশর্া 
বলিলেন, _হে পদ্মপলাশ-লোচন পবিত্র বি 
পারিষদ্ধয়! আমি কৃতাঞলিপুটে, কি 
নিবেদন করিতে ইচ্ছা! করি। সাক্কাংসন্বদ্ধে 
আমি আপনাদের নাম অবগত নহি; তবে 
মাকৃতি দ্বারা যা কিছু বুঝিতেছি, তাহাতে 
াধ হয়, আপনাদের নাম পুণ্যশীল এবং 
দীলহুইতে র। বিষ্ুপারিষদঘয় বলি 

কাশীখণ্ড। 

লেন,_-ভবাধূশ ভগবন্তক্ত ব্যক্তিগণের কি 
অবিদদিত থাকিতে পারে ? তুমি যাহা বলিলে, 
আমাদের সেই নামই বটে। হে মহাপ্রাজ্ঞ! 

তোমার হৃদয়ে আরও ব! কিছু জিজ্ঞান্ত আছে, 
তাহাও নিঃশঙ্কে জিজ্ঞাসা কর, প্রীতিমহকারে 
তাহার উত্তর দ্িব। "শিবশন্মা ভগবৎপরিষ- 
দোক্ত এই অতি  শ্রীতিকর মনোহর বাক্য 
শ্রকা করিয়৷ তাহাদিগকে বলিলেন,_-অল্প 
শোতাময়, অল্পুণ্যজনগরণে পরিরত এই 
লোকের নাম কি? আর এই বিকুতাকার- 
ইহারা কে? আমায় অগ্রে তাহা বলুন। 
বিফু-পারিষদত্বয় বলিলেন, _ইহা৷ পিশাচলোক; 
এখানে মাংসাশী পিশাচেরা অবস্থান করে। 

যাহারা দান করিয়া অনুতাপ করে, ধাহারা 
প্রথমতঃ অস্বীকার করিয়া পরে দান করে 
এবং যাহারা! অপবিভ্রচিত্তে প্রসঙ্গত্রমে এক- 
বারমাত্র শিবপুজ! করে, _সথে! সেই অল্প- 

পুণ্য ব্যক্তিরাই এই অক্লশ্রী পিশাচ। শিবশর্্া 
অনস্তর, যাইতে যাইতে এক লোক (স্থান) 
দেখিলেন ; তাহা স্মুলোদর স্থুলবদন, মেখ- 
গভীরম্বরসম্পন, শ্টামলান্, লোমশ এবং ষটপু্ট 
জনগণের নিবাসভূমি ৷ অনভ্তর তিনি বলি- 

লেন )- বি পারিষদঘয় | বলুন/_এই সকল 
ব্যক্তি, কাহারা ? ইহা কোন্ লোক এবং কোন্ 
পুণ্যে এই লোক লাভ হয়। বিষ্ু-পারিষদথথয় 
বলিলেন, ইহা গুহাক-লোক; এ স্থামের 
অধিবানী সব গুহাক। যাহারা স্তায়তঃ ধনো- 

পার্জ্দন করিয়া ভূগর্তে লুর্ায়িত করিয়া রাখে, 
স্বধর্থ্ে থাকে, পোষ্যবর্গকে বিভাগ করিয়! দিয়া 
শেষ ভোজন করে; ক্রোধ অুয়৷ যাহাদের 
নাই; তিথি, বার, সংক্রান্ত্যাদি পর্বব এবং 
ধ্্াধন্্ যাহারা জানে না, স্দা হুথেই কাল 
কুন করে, ধর্মের মধ্যে এক জানে, কুল- 
পুজয যে ব্রাহ্মণ, তাহাকে গো দান করা এবং 
তাহার বাক্য রক্ষা করা, সে ধর্মপালনও করে; 

সেই শৃদ্রবহল গৃহস্থেরা, উক্ত পৃণ্যবলেই এই 
গুহাক হয়। 

সমৃদ্ধিসম্পয় হইয়া থাকে। ইহারা” দৌঁবগণের 
এই গ্রহকলোকেও তাহারা 

শা 
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স্তায় অকুতোভয়ে স্বর্গমুখ ভোগ করে। অনস্তর 
শিবশম্বা, নয়ন-হুখকর একস্বান অবলোকন ' 
করিদ। জিজ্ঞাসা করিলেন, বিষুলাণ্হয়! বলুন, 
ইহা কোন্ লোক এবং এই সকল ব্যক্তি কে? 
বিছু-পারিষদ্ধয় বলিলেন, ইহা গন্ধবর্ধলোক ; 
আর ইনার! গন্ধনর্ব। এই সকল ব্যক্তি কত উত্তম 
ধর্তাচরণ করিয়াছিলেন । এক্ষণে ইহারা দেব- 
গণের , গাথক, চারণ এবং জ্তিপাঠক। 

সঙ্গীতাভিজ্ঞ এই সকল ব্যক্তি মনুষ্যাবস্থায়, 
সঙ্গীত দ্বারা রাজাদিণের সন্তোষ সাধন করি, 
তেন; ধনাঢ্যদিগের স্তব করিতেন; তৎপরে, 
রাজ-প্রসাদলন্ধ উত্তম উত্তম বন্ম, ক্ূরাদি 
নুগন্ধি ড্রব্া এবং ধন অনেক বার ব্রাহ্মণদিগকে 
অর্পণ করিতেন, আর অহোরাত্র গান করিতেন, 
ইন্ঠাদের চিত্ত স্বরেই নিহত ছিল, নাট্যুশাস্ত্েই 
ইহার! শ্রম করিয়াছিলেন। নীত-বিদ্যো- 
পার্ভিত ধন দ্বার। ব্রাঙ্মণগণকে সন্তুষ্ট করিতেন 
বলিয়! মেই পুণ্যবলেই উত্তম গন্ধন্ধলোক 
ইহাদিগের হইয়াছে। গীতবিদ্যা-প্রভাবে 
দেবষি নারদ বিষ্ঞজলোকে মহামান্ত এবং 
ভরীশ্ভূরও অতিশয় প্রিয্। তৃম্বুরু এবং নারদ 
উভয়েই দেবলোকে বহুমান্ত কেননা, সাক্ষাৎ 

শিবই শ্বর- স্বরূপ, অথচ তাহার! ছুই জন স্বর- 
তত্ব-বিশারদ । কেশব বা শঙ্করের সমীপে 
যদ কখন কেহ গান করে, ত তাহার ফল 
নিষ্কামের মুক্তিলাভ অথবা তাহাদিগের সামিধ্য 
লাত, _ইহ। পণ্ডিতের বলেন। সকাম্তা 
প্রযুক্ত গীতজ্ঞ ব্যক্তি ধী্দ গীতপ্রভাবে, পরমপদ 
লাভ করিতে না পারে, তবু, রুজ্ের বা বিষুর 

-  অনুচর হইয়। ঠাহার সহিত আমোদ প্রমোদ 
করে। এই লোকে সর্ধাদা এই স্মৃতি গীত 
হইয়। থাকে যে, “প্রপিদ্ধ গীতসমূহ হার সর্বদা 
হরি-হরের পুূজ| করিবে ।” শিব শর! এই 
সকল কথ শুনিতে শুনিতে ক্ষণকালের মধ্যে 
অন্ত মনোহর লোকের সমীপবর্তা হইলেন; 
তখন তিনি সেই নগরাদির নাম কি, জিজ্ঞাসা 
করিলেন। গণদ্বয় বলিলেন,_-ইছা বিদ্যাধর 

৪ লোক। “ইহারা বিবিধ বিষ্যাবিশারদ মানব 

৩৩ 

ছিলেন; ইহার! বিদ্যার্ধাদিগিকে। অন, বু . 

পাদুকা, কম্বল আরোগ্যকর ওঁবধ প্রদান 
করিতেন এবং নানাপ্রকার কলা শিক্ষা দিতেন ; . 
বিদ্যাগর্ধ ইহাদের ছিল না। শিষ্যকে 
পুত্রের সমান দেঁখিতেন। ধর্ের ন্ট ইহার! 
বন্ম, তান্নুল, খাদ্যদ্রব্য এবং অলঙ্গার দিয়! 
নুরূপা কপ্তার বিবাহ দিয়াছেন। সকাম- 
ভাবে প্রতিদিন ইুদেবত1 পৃজ! করিয়াছেন। 
এই সকল পুণ্যগ্রভাবেই ইহ্ত্রাংএই লোকে 
বাস করিতেছেন,__ইচ্টীরা এক্ষণে শ্রেষ্ঠযোনি- 
প্রাপ্ত বিদ্যাধর হইয়াছেন। যখন তাহারা 
এইরূপ কথোপকথন করিতেছিলেন, তখন 
সংযমনীপতি সৌম্যমৃত্তি ধর্্মরাজ, সেবাকর্মব- 
কুশল, তিন চারি ভীন ভূত্য সমভিব্যাহারে 
সব ধ্ধূজ্ঞগণ কর্তৃক গ্িরিবারিত হইয়া 

বিমনিরোহণে তথায় উপস্থিত হইলেন,_ 
দেবছুন্দূভি বাজিতে লাগিল। ধর্্রাজ বলি- 
লেন, হে মহানুদ্ধে! ছ্বিজোতম ! শিবশর্্বন্ ! 
সাধু সাধু; বিপ্রকূলো[চিত কর্ম আপনি সম্পা- 
দন করিয়াছেন। আপনি পুর্বে বেদাভ্যাম 
করিয়াছেন, গুরুগণের সপ্তোষ সাধন করিয়া-: 
| ছেন, ধর্মশজ এবং পুরাণে ধর্ম দর্শন করিয়া 
তাহার আদর করিয়াছেন। আপনি ভ্রতবিনাশী 
পার্থিব শরীর মুক্তিক্ষেত্র-সলিলে প্ররক্ষালন 
করিয়াছেন। জীবন-মরণে পাণ্তিত্য প্রকাশ 
আপনিই করিলেন। সদা অপবিত্র পৃতিগন্ধ 
কলেবর যে আপনি উত্তম তীর্থে পুণ্যরপ মূল্য 
লইয়৷ বিক্রয় করিয়াছেন, তাহা সমীচীন 
হইয়াছে। এইজন্যই বিচক্ষণেরা পাঙিত্যের 
আদর করির! খাঁকেন। কেননা, পঞিত্রো 
অহোরাত্রের মধ্যে একক্ষণও ব্যর্থ অতিবাহিত 
করেন না। প্রাণিণণ, মরতে পাঁচ ছয় মিমেষ. 
কালমাত্র জীবিত থাকে, তাহার মধ্যেও 
তাহারা গহিত পাপকন্মে প্রবৃতত হয়! শরীরের 
নাশ অবশ্ঠভাবী ; ধনও মৃত্যু সময় রক্ষক হয় 
না৷ অতএব মুক্তিসা্ুক কার্যের ভন্ত 
টার খত্ধ কোন্ মুঢ় না করিবে? আয়ু 
লোক সমূদয়ই শোকাকল; অব হেধার্থিক 
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ব্যক্তিগপ্রে আপনার ন্যায় ধর্মে মতি হওয়া 
উচিত।.. সংকর্খ্েরে এই ফল দেখুন যে, 
আপনার বন্দনীয়, আমারও বন্দনীয় এই 

“ দ্গততক্তঘ্ধয় আপনার সখা হুইয়াছেন। অনস্তর 
'আমাকে আজ্ঞা দিন, আমি কি সাহায্য 

করিব? অধব৷ মাদৃশ ব্যক্তির যাহ! কর্তব্য, 
তাহা আপনিই সম্পাদন করিয়া রাখিয়াছেন। 
আজ আমি অতিশয় ধন্য হইলাম; যেহেতু 
এই স্থানে ভগবং"পারিষদদঘয়ের সাক্ষাৎ 
পাইলাম । হে ভগবং-পারিষদছয় ৷ শ্রীধরের 
শ্রীচরণ-সমীপে আমার মতত সেবা নিবেদন 
করিবেন। অনন্তর যম, বিঞুগদূতদ্য়ের কথায় 
আপনার পুরীতে প্রবিষ্ট হইলেন । যম প্রস্থান 
করিলে . বান্ষণ শিক্ম্মী, বিষুশণদয়কে 
জিজ্ঞাসা করিলেন _এই ত সাক্ষা ধর্ম্রাজ ; 
বেশ সৌম্যতর আকার ত! বাক্যও বেশ 

ধর্মসঙ্গত এবং মনঃলগীতিকর। মেই এই অতি 
শুভলক্ষণ৷ সংযমনীপুরী ; পাপিগণ ইহার 
নামশ্রবণেও ভয় পায়। হে নিমুব্দতদ্বয়! মর্ত্য- 
লোকে, মানুষে যমের রূপ অন্য প্রকারে 
(ভীষণ ) বর্ণ" করে, আমি এক প্রকার 
দেখিলাম ;) ইহার কারণ কি বলুন । কোন 
পুণো এই স্থান দন হয়, কাহারাই বা এই 
যমপুরীর অধিবাসী; ধর্মরাজের এইপ্রকারই 
কি রূপ, না অন্তপ্রকার ? তাহা বলুন । বিষ 
পারিষদদ্ধয় বলিলেন,_হে সৌম্য ! এই ধর্ম 
মূর্তি যম, স্বভাবতঃ নিঃশঙ্ক ভবাদুশ পুণ্যসম্পন্ 
ঝক্তিগণের দৃষ্টিগোচরে উত্তম সৌমামুর্তি হন। 
কিন্তু পাপিগণের সমক্ষে ইনিই পিঙগল-নয়ন, 
ক্রোধ-রক্তা গুনেত্র, দংধাকরালবদন, বি্যুত্মঢুশ 
রূদনা দ্বারা ভীষণ, উদ্ধীকেশ এনং অতিকৃষ্ণকায় 
যম। ইহারই ম্বর প্রলয়-জলদ-নির্ধোষের 
তুল্য ; ইহারই করে কালদণ্ড উদ্যত) ইহারই 
বদনমগ্ল ভূকুটীভীষণ ; ইনিই বলেন,__“অহে 
ছুর্দমম! ইহাকে আন, উহাকে ফেলিয়া দেও, 
ইহাকে বন্ধন কর, এই দুর্বন্তের মস্তকে লৌহ 
মুন্নার ছারা তীত্র আঘাত' কর। এই ৃুষ্টকে 
ছই পা ধরিয়া শিলাতলে আছাড় গ্বার। 

কাশীখও্ড। 

ইহার গলায় পা দিয়া নয়নদ্য় উৎপাটন কর। 
ইহার ফুলে! ফুলে! গাল ছুট হুর দ্বার কাটিয়। 
দেও! ইহার গলায় দড়ি বাঁধিয়! গ্রাছে 
টাঙ্গাইয়! রাখ। ইহার মাথাটা! করাত দিয়া 
কাঠের মত চিরিয়! ফেল। দারুণ পাধিংপ্রহার 
কর? প্রহারে যেন ইহার মুখ চূর্ণ হইয়! যায়। 
এই পাপীর পরদার স্পর্লোলুপ হস্ত ছেদন 
ই পরদার-গৃহ-গন্ভা এই পাপীর পদয় 
খণ্ডিত কর। এই দুরাম্া, পরম্ীর অঙ্গে বনু 
নখরেখ! দিয়াছিল, ইহার মর্ধ্ব শরীরে--প্রতি 
রোমকৃপে হুচিবিদ্ধ কর । এই ব্যক্তি পরস্ত্রীর 
মুখাদ্রাণ করিয়াছে, ইহার মুখে থুথু দেও। 
এই পরনিন্নকের মুখে তীক্ষ শঙ্কু পুতিয়া 
দেও। অহে বিকটবন্ু! এই পরসস্তাপকারী 
ব্যক্তিকে, ভর্জন্পাত্রে তপ্তবালি এবং তপ্ত 
কাকরের সঙ্গে ছোলার স্তায় ভাজ। অহে. 

ত্রুরলোচন! নির্দোষী ব্যক্তির মতত দোষারোপ- 
কারী এই পাপীর মুখ পুযশোণিত-কর্দমে 
ডুবাইয়া ধর। অহে উৎকট! নিজের অন্ত 
পরকী় বস্ত গ্রহীতার করতল, তৈলে ভিজাইয়া 
ভিজাইয়া, জগন্ত অঙ্গারে দিদ্ধ কর। অহে 
ভীষণ ! গুরুনিন্দক এবং দেবনিন্দক এই পাপীর 
মুখে তপ্ত লৌহশলাকা! নিক্ষেপ কর। পর- 
মন্মগীড়ক এবং পরচ্ছিদ্র-প্রকাশক এই ব্যক্তির 
সকিস্থলে উত্তপ্ত লোহশস্কু রোপণ কর। 
রখ! অপরের ধন দান-কর্্মে এই পাপী 
নিষেধক হইয়াছিল, আর এই পাপী পরের 
বৃত্তি কাড়িয়া লইয়াছিল) ইহার জিহবা ছেদন 
কর। অহে ক্রোড়ান্ত ! এই দেবস্বাপহারীর 
এবং এই ত্রাঙ্গাণস্বাপহারীর উদর বিদারণ 
করিয়া শী বিষারুমিকুল দ্বার! পুরণ কর। 
অমুক ব্যক্তি, কখন, না দেনতার জন্ত, নাঁ_ 
ত্রাঙ্গণের জন্ত, না_অতিথির আন্ত. পাক 
করিত)_-কেবল আপনার জন্ত পাক করিত) 
অন্ধক! এই ত্রহাকে লইয়া কুত্তীপাক, 
নরকে পাক কর। হে উগ্রান্ত! শিশুঘতী 
অমুককে, বিশ্বাসঘাতী অমুককে এক কৃতত্ব 
অমুককে বেগে মহারৌরব এবং রৌর্ৰ নরকে 
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লইয়া যাও। হে ছূর্দঘ্! ব্রহ্মঘাতীকে 
অন্ধতামিত্র নরকে, সৃরাপায়ীকে পুযশোণিত 
নরকে, ন্ুবর্ণাপহারীকে কালশৃত্র নরকে, 
গুরুপত্বীগামীকে অনীচি নরকে এবং ইহা- 
দিগের প্রত্যেকের প্রথম সংগা ব্যক্তিকে এক 
বসরকাল অঙ্গি-শত্রবন নরকে স্থাপনপুর্ব্বক 
এই সকল মহাপাতকীকে লৌহতুণড দ্রোপকাক- 
বন্দের চঞ%চঘাতে অত্যন্ত ব্যথিত করত তপ্ত 
লৌহুপূর্ণ কটাহে অনবরত আলোড়ন করিয়! 
এক কল্প রাখিয়া দেও। অহে কৃট! স্ত্রীঘাত- 
ককে, গোতাতককে এবং মিত্রধাতককে; 
উদ্দপাদ ও অধোমুখ করিয়। শাঞুলিবৃক্ষে 
বহুকাল * ঝুলাইয়। রাখ। হে মহাতজ! 
মিত্রপত্তীকে যে আলিঙ্গন করিয়াছিল, অবি- 
লন্বে তাহার ত্বক (ছাল ) জন্দংশ ( সীঁড়াশী ) 

দ্বার ছেদন কর এবং বাহুদ্ধয় কর্তুন করিয়। 
দেও। যে পরকীয় ক্ষেত্র বা পরকীয় গৃহ 
অগ্নিদ্ব$ করিয়াছিল, তাহাকে মহাদ্বোর জাল” 
কীল (বহ্ছিজ্বালাময়) নরকে নিপাতিত কর। 
বিষপ্রয়োগক তাকে, কটগাক্ষীকে, মানকটকে 
ও তুলাকৃটকে কণ্ঠমোড়ন পুবরক কালকট 
নরকে নিক্ষেপ কর। অহে ছূপ্রেক্ষ! তীথ- 
জলে যে থুথু ফেলিয়াছিল, তাহাকে 'লালাপিব' 
নরকে গতঘ।তককে 'আমপাক? নরকে এবং 
পরতাপ-প্রদাতাকে "শুলপাক' নরকে লইয়া 
যাও। রদবিক্রয়ী ব্রান্ষণকে ইঙ্গ্যন্ত্রে নিম্পী- 
ডিত কর। প্রজাপীড়ক রাজাকে অন্ধকপ 
নরকে নিক্ষেপ কর ।* হে হলামুধ ! গোবিক্রয়ী 
তিলবিক্রয়ী ও অশ্ববিক্রয়ী ব্রাহ্মণাধমকে আর 
ভাঙ-বিত্রয়ী এবং হুরাবিত্রয়ী এই বৈশ্বাকে 
উদ্ধল-মুষল দ্বারা পুনঃপুনঃ কাড়াইতে থাক। 
অহে দীর্ঘগ্রীব! দ্বিজাবমন্ত। শৃদ্রকে, দ্বিজ- 
সম্থুঞ্জে মঞ্চারঢ শুদ্রকে অধোমুখ নরকে প্রপী- 
ডিতকর। হে পাশ-পাণে! হে কষাগ্রাণে! 
্রাঙ্মণজেত! শুন, ব্রাম্মপাভিমানী বৈশ্য, যাজক 
ক্ষত্রিয়, বেদবঙ্জিত ব্রাহ্মণ এবং লাক্ষাবিক্রয়ী 
লবণ-বিক্রয়ী, মাংসবিক্রয়ী, তৈলবিক্রয়ী, বিষ- 

বিজ্রুয়ী, , দ্ৃতবিক্রুয়ী, অন্তধিক্রয়ী ও এক্ষব- 
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গুড়াদি-বিভ্রয়ী ছ্বিজাধম,_এই সকল, পাপীর 
পদদ্বয়কে দৃঢ়রূপে বন্ধ করিয়া! কষাঘাত করত. 
ইহাদিগকে 'তপ্তকর্দম” নরকে লইয়া যাও। 
কুলপাংগুল! এই ব্যভিচারিনী স্ত্রী ছারা তপ্ত 
লৌহুময় তদীয় উপপতিকে শরীত্র আলিঙ্গন 
করাও । হে দুরাধর্ষ! যে বাক্তি স্বয়ং কোন 
ব্রত গ্রহণ করিয়া অজেতিক্রিয়ত! প্রযুক্ত ত্যাগ 
করিয়াছে, তাহাকে “বহু-ভ্রমরদৎংশক? নরকে 
লইয়া যাও।” আত্মকন্ম-শস্ছিত হূর্ববত্ত পাপিষ্ঠ- 
গণ, দ্ূর হইতে যমের এই পক কথা শুনিভে 
পায় এবং সাক্ষাতে ইহার সেই অতি ভর়ঙ্কর 
মূর্তি দর্শন করে। ধাহারা স্বীয় ওরসপুত্র 
নির্িশেষে প্রজাপালন করিয়াছেন এবং ধর্মমত: 
দণ্ড প্রয়োগ করিয়াঞ্জুন। সেই সকল রাজাই 
এই যমরাজের সভাসদ। মমুহাদের রা্য, বর্ণ 
এক আশ্রমের অনুরূপ কম্ম সকল প্রজাগণে 

নির্বাহ করিয়। থাকে এবং অকালমৃত্যু বাহাদের 
রাজ্যে নাই, সেই সকল রাজা এই যমরাজের 
সভাসদূ। ধাহাদের রাজ্যে দরিদ্র নাই, হুর্বৃত্ত 
নাই, বিপন্ন নাই, এবং শোকার্ত ব্যক্তি নাই, 
সেই সকল রাজারাই এই যমরাজের সভামদৃ। 
মা স্বধন্ম-শিরত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্যা এবং 
খযমশালী অন্তান্ত লোহেএ এই যমরাজধানী 

সংবমনী পুরীতে বাস করে। উশীনর, মুধন্বা, 
বূষপর্র্বা, জয়দ্রখ, রজি, মহজিত, কুক্ষি, দৃঢ়ধ্থা, 
রিপু্জয়, যুবনাশখ, দস্তবত্র, মিত্রমঙ্গলকর নাভাগ, 
করন্ধম, ধন্মসেন, পরমর্দা এবং পরাস্তক--- 
এই সকল এবং অন্তান্তট নীতিবন্তা বহতর 
ধন্দাধন্্র-বিচারাভিজ্ঞ রাজারা যম-্দেবসভায় 
আমীন থাকেন। এতত্তিন আর ধীাহাদিগকে 
ভ়ঙ্গর দণ্ডপাশধারী উগ্রানন যমদতবৃদ্দ এবং 
যমলোক দর্শন কখন করিতে হয় না, তাহাদের 
কথাও বলিতেছি। হে ভটগণ ! হাহারা সর্বদা 
গোবিন্দ! মাধব! মুকুন্দ! হরে! মুরারে! 
শম্তো! শিব! ঈশ! শশিশেশর! শ্লপাণে 
দামোদর ! অচ্যুত! জনার্দন! বাহুদেব1-- 
এই নকল বলিয়! থাঁকেন, তাহাদিগকে প্রাণ 
করিবৈ না। হে এ সরব 
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পঙ্গাধর ! অন্ধকরিপো ! হর! নীলকঠ! বৈকুঠ! 
কৈটভব্লিপে। ! কমঠ ! (কুন্বরূপ ! ) অঙ্জ- 
পাণে! (পন্রহস্ত !) ভূতেশ! খণ্ডপরশো ! 
স্ুড়! চণ্ডিকেশ!-_ এইরূপ বলিয়৷ থাকেন, 
'ভাহাদিগকে গ্রহণ করিও না। হে ভটগণ! 
বাহারা সর্বদা, বিষে! নৃসিংহ! মধুন্দন ! 
চক্রপাণে! গৌরীপতে ! গিরিশ ! শঙ্কর ! চন্দ 
চড়! নারায়ণ ! অহ্ুরনিবহণ ! ( অনুর-নাশন ! 
শাক্ণাণে!__এইরূপ কীর্তন করেন, তাহা- 
দিগকে গ্রহণ কারও না। হে ভটগণ! যাহার! 
সর্বদা, মৃত্যুগতয়! উগ্র! বিষমেক্ষণ! (বিরূ- 
পাক্ষ !) কামশত্রো ! (নারারে 1) শ্রীকান্ত! 
গীতবসন ! অনুদনীল ! (ঘনশ্যাম !) শৌরি! 
ঈশান ! কৃত্তিবসন ! ( কৃন্তিবাসঃ! ) ত্রিদশৈক- 
নাথ! (দেবদেব!.)__এইরূপ বলেন, তাহা- 
দিগকে গ্রহণ করিও না। হে ভটগণ ! ধাহারা 
সর্দ্ঘদা, লক্ষ্মীপতে ! মধুরিপো ! পুরুষোত্তম ! 
আদ্য! পক! দিখসন ! ( দিগন্বর ! ) শান্ত ! 
পিনাকপাণে! আনন্দকন্দ! ( আনন্দমূল! ) 

ধরুণীধর ! পদ্বনাভ !__এইরূপ বলিয়া! থাকেন, 
তাহাদিগকে গ্রহণ করিও না! হে ভটগণ, 
হারা সর্বদা, .সর্রেখর ! ত্রিপুরহ্দন ! দেব- 
দেব? ত্রঙ্গণ্যদেব :' গরুড়ধ্বজ! শঙ্খপাণে! 
ত্রেক্ষ! (ত্র্ান্ধক!) উরগাভরণ ! বালনগাঙ্- 
মৌলে ( শশান্বকলাশেখর ! )__এইরূপ বলেন, 
তাহাদিগকে গ্রহণ করিও না। হে ভটগণ! 
ধাহার। সর্বদা, শ্রীরাম ! রাঘব! রমেশ্বর রাব- 
পারে! ভূতেশ ! মন্মথ-রিপো! ( মদনবৈরিন্!) 
প্রমধাধিনাথ! চাণুর"মর্দন! হৃধীকপতে ! 

ভেধীকেশ !) মুরারে !-_এইরূপ কীর্তন করেন, 
তাহাদিগকে গ্রহণ করিও না। হে ভটগণ ! 

যাহার সর্বদা, শুলিন্! গিরিশ! রজনীশ- 

কলাবতংস ! ( ইন্দুকলাশেখর! ) কংসপ্রণা- 
শন ! ( কংসঘাতক !) সনাতন ! কেশিনাশ ! 

€ কেশিমর্ধন! ) ভর্গ! ত্রিনেত্র ! ভব! ভূত- 
গতে! পু্লারে!__এইবপ বলিয়৷ থাকেন, 
সঁহাদিগকে গ্রহণ করিও না। গোগীগাতে ! 
(গোপীক্বনবলসভ !) যছুপতে ! বহুদেবস্ঠীনে ! 

কাশীখণ্ড। 

(বাহুদেব! ) কর্ুর্রগৌর ! (কপুরের স্তায় 
শুকুবর্ণ! ) বৃষভধবজ ! ভালনেত্র! ( ললাটে 
ধাহার অন্ততম চন্কুঃ ) গোবর্দনোদ্ধরণ! 
(যিনি গোবর্ধীন ধারণ করিয়াছিলেন ) ধর্ম 
ধুরীণ! ( ধর্মবধ্রদ্ধর! ) গোপ! গোত্রাণ- 
কারিন! )-_এইরূপ বলিত্লা। থাকেন, তহা- 
দিগকে গ্রহণ করিও না। হে ভটগণ! ধাহারা 
সব্দূদা, স্থাণো! ত্রিলোচন! পিনাকধর! 
মরারে ! কচ! অনিরুদ্ধ! কমলাকর ! কল্প 

যারে! (পাপনাশন ! ) বিশ্বেশ্বর ! ত্রিপথগার্র- 
জটাকলাপ! (ধাহার জটাকলাপ গল্গাপ্রবাহ- 
সিক্ত )__ এইরূপ বলিয়৷ থাকেন, তাহাদিগকে 
গ্রহণ করিও না। হে ব্রাহ্মণ! এই আষ্টোত্তর 
শত হৃচার নাম স্বরূপ ললিত-রতুরাজি দ্বারা 
গ্রথিতা সন্গায়কা দৃডগুণা এই মালা যে ব্যক্তি 
কগগত করেন, তাহাকে উগ্ররূপী যম দর্শন 
করিতে হয় না। এতস্ডিন্ন পৃথিবীতে ধাহারা 
বিষুঃচিহ শঙ্খচক্রাদি এবং রদ্দ্রচিহ রুদ্রাক্ষ 
বিভতি প্রভৃতি ধারণ করেন, তাহাদিগকেও 
গ্রহণ করিও না।” হে দ্বিজবর ! যম, ধর্মরাজ 
কিনা, তাই পুধিবীগমনোন্দুখ নিজ ভৃত্যগণকে 
তিনি সর্ঘদ! এই শিক্ষা দিয়া থাকেন । অগন্য 
বগিলেন,_যে ব্যক্তি ধশু রাজ-বিরচিতা নিখিল- 
পাপ্বীজবিনাশিনী ললিত-রচন। এই হরিহর- 
নামাবলী একাগ্রচিত্তে নিত্য জপ করে, 
তাহাকে আর মাতপ্তন্ত পান করিতে অর্থাং 
পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। প্রিয়ে! 
শিবশন্মা জষ্টবদনে এই "নিশ্বল কমনীয় কথা 
শুনিতে শুনিতে সম্মুখে অপ্দরোনগরী দেখিতে 
পাইলেন। 

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত। 

নবম অধ্যায়। 

অপ্দরোলোক এবং হ্ধ্যলোক। 

শিবশন্মা বলিলেন,-_রূপ-লাবগ্য.সৌভাগ্য- 
শালিনী দিব্যালঙ্কারধারিনী, দিব্য-ভোগাদ্িতা 
এই রূমণীরা কে? বিষুপারিষদদ্ঘয় বলিলেন, 



নধম অধ্যায় 

ইহারা অপ্মরা। অপ্দরোগণ, ইন্জার্দি দেব- 
গণের প্রিয়্কারিণী বারবিলানিনী। গীতাভি- 
জ্ঞতা নৃত্য-নৈপুণ্য, বাদ্যবিদ্যায় বিচক্ষণতা, 
কাঁমকেলি-কলায় 'অভিজ্ঞত! এবং দৃতবিদ্যায় 
পারদর্শিতা, ইহাদিগের আছে। রমিকতা, 
ভাবজ্ঞান, সময় শত বাকৃপ্রয়োগ চাতুধ/, নানা- 
দেশ-বিশেষাভিজ্ঞতা, এনানাভাষায় পাণ্ডিত 

' এবং রহস্ত-বৃত্তান্তে নৈপুণ্যও ইহাদের ষম্পূর্ণ। 
এই অপ্দরোগণ, _আনন্দে এবং স্বচ্ছন্দ 
দলে দলে ভ্রমণ করে, একা একা 
ইহার! থাকে ন!। হাব-ভাব-প্রকাশ-চতুরা, 
সদালাপ-বিদ্ুধী এই অপ্দরোগণ স্বীয় হান- 
ভাবে যুৰবজনের মনোহরণ করিয়া থাকে। 
ত্রিলোকজম়ী মদনের মোহনাস্তন্বরূপ এই 
রম গণ, পরকালে ক্ষীরোদ-মথনে উৎপন্ন 
হুইয়াছিল। উর্ন্দশী, মেনকা, রন্তা, চন্দুলেখা, 
তিলোত্তমা,বপুন্মতী, কান্তিমতী, লীলাবতী, উং- 
পলাবন্তী, অলন্ুসা, গুণবতী, 'গুলকেশী, কলাবতী, 
কলানিধি, গুণনিধি, কপু*র-তিলকা, উর্ধরা, 
অনঙ্গলতিকা, মদনমোহিনী, চকোরাক্ষী, চন্দ 
কল।, মুনি-মনোহরা) শ্রাবদ্াঝ। তপোগেষ্র, 
চারুদাসা, নুকর্ণ, ধারু-স সীবশী, শশী, ক্রতু- 
শুল্কা, শুভাননা, তপঃওল্কা, ভীথশুস্কা, হিমা 

বতী, পণ্ণশ্বমেধ, রাজনুরার্ধিনী, আষ্টাগি- 
হোমা এবং বাজপেম্শতোন্ুবা, ইত্যাদি 
প্রধান অপ্সরা যষ্টি সহত্র। এই অগ্দরো- 
লোকে, স্থির-যৌবনা স্থিরলাবণ্যা আরও 
অনেক রমণী গাম করে। তাহাদেরও 

দিব্য বন্ধ, দিব্য মাল্য, দিব্য গঞ্ধ-অনলেপন; 
তাহারাও দিবভোগসম্পনন এবং ইচ্ছামত 
শরীর ধারণ করিতে পারে। যে সকল রমনী, 
মামোপবান ব্রত করিরা একবার, ছুইবার--বড় 
জোন, তিন বার দৈযোগে ব্রন্গচর্ধ্য-ভ্রষ্ট হয়, 
তাহারাই দিব্য-ভোগ-সম্পন্না, রঞ্লাবণ্য- 
শালিনী এবং সর্ন্বকাম-প্রাপ্ত হইয়া এই 
অগ্নরোলোকে বাস করে। যথাবিধি সাঙ্গকাম 
ব্রত অনুষ্ঠান করিলে তাহার ফলে এই লোকে 
সমাগত হইয়া খৈরচারিপী দেবভোগ্যা হয়। 

২৩৭ 

হে দ্বিজ! যে সকল পতিব্রতা নারী, বলবান্। 
পুরুষ কর্তৃক বলপুর্ব্বক আক্রান্ত হইয়া স্থার্মি- 
বোধেই ভাহার সহিত কখন সঙ্গ করিয়াছে, 
তাহারাই এই লোকে আগমন করে।' 
স্বামী প্রবাসে; সর্বদাই যাহারা ব্রহ্মচর্ধ্য 
পালন করিতেছে, কিন্তু দৈবাং একবার. 
্রঙ্গচধ্যভ্রষ্ট হইয়াছে ;- সেই -সকল রমণীর! ' 
এই অব্দরে।লোকে বান করে। যে ব্রবর্ণিনী, 
দ্বিজদম্পতিকে পু্জ। করিয়। “কোহুদাং" 
ইত্যাদি মন্ত্র ঘারা এবং “কষ্টিরলী দেব শীত 
হউন” এই বলিয়া এক বৎসর যাবৎ প্রাতি 

২ক্রান্তি অথবা প্রতি বা তীপাত যোগে নানাব্ধি 
হুগন্ধি কুহ্ুম, স্ুগঞ্ধি চন্দন, নুশুভ্র কপূর, 
নুশৃক্ষা বন্গুরাজি, সঙ্গীর কঠিন হুপর স্মুলনীল- 
শিরাহুত শ্ব্ণব্ণ সাগ্রঞ্ত্পদ্দিউপকরণ-পুর্ণ 
তাঁিলসমূহ, বিচিত্রাভরণ-ভূষিত অনেক শ্রযযা 
এবং রতিমন্দিরোপযুক্ত বছতর কৌতুক বন্ত-_ 
এই কাম্াভোগ দান করে, সেই রমনী, 
অপ্দরোমধ্যে শ্রেঠ। হইয়! এক কল্প এই স্থানে 
বাসকরে। যেরম। কণ্তাকালে কখন কোন 
দেন্তা কতৃক উপঞ্ঠুক্তা হর তংকাপাবধি 
সেই পৃষ্ণবৃত্ত ধ্যান করতই লক্ষচর্ধ্য পালন 
করিয়। যধাসময়ে নিধন এপ্ত হয়, সে দিব্য 
রূপিশী এনং দিবাভোগিনী হইয়া এই অপ্দারো- ' 
লোকে সমাগত হয়। দ্বিজগ্রগণ্য শিবশর্বা 
এই প্রকারে অপ্দরোলোকলাভের নিদান 
শ্রবণ করিতে করিতে. ক্ণমধো বিমানযোগে 

ক প্রাপ্ত হইলেন। কদশ্ব-পুপ্প যেমন 
কিএীন্ককুল দ্বারা সর্বতোভাবে আর্ত, এই 
সৌর-লোকও তদ্রুপ হৃধ্য কিরণজাল দ্থারা 
চতুর্দিকে দেদীপ্যমান। নবসহত্র যোজন- 
পরিমিত, সপ্তাখ চালিত, অরশ্মিধারী অরুণ 
কর্তৃক সম্মুখে অধিষ্ঠিত, অপ্নর! মুনি গন্ধর্ধ 
সর্প ধঞ্ষচ এবং রাক্ষসের আশ্রর অতিবেগগামী 
বিচিত্র একচক্র রথ এবং হস্তে ছুই পদ্ব দেখিয়া 
শিব শন্মা হৃরধ্যকে চিনিতে পারিলেন, অনন্তর" 
কুজগ্ললিপুটে, তীহাকে প্রণাম করিজান।, 
সৃষ্যদেব, শিবশস্মার প্রণাম, ভভঙ্গিঘার! অনু 



৬৮ 

মোদন করত ক্ষণমধ্যে অতিদূর গগনমার্গ অতি- 
ক্রম করিলেন। অতি সুখী শিবশন্মা) তূর্য 
অতিক্রান্ত হইলে, ভগবন্ক্তর্য়কে জিজ্ঞাসা 

'ষ্কারিলেন, কোন্ পুণ্যে হুর্্যলোক লাভ করা 
“স্বায়, আমি ইহা! শুনিতে ইচ্ছ। করি ; আপ- 
. নারা বন্ধুত্বের অনুরোধে আমার সম্মুখে ইহা 
কীর্তন করুন।" সন্ুপদ একত্র গমন করিলেই 
সঙ্জনগণের বন্ধুতা হয়। বিষুঃপারিষদদয় 
বাণিলেন,-_-হে হমহাপ্রাজ্ঞ ব্রাঙ্মণ! তামার 

নিকট অবক্রর্ব' কিছুই নাই। সংসঙ্গেই 
সাধুদিগের সংকথা-প্রসঙ্গ হইয়া থাকে । যিনি 
সর্ধ্ভূতের একমাত্র নিয়স্তা, পরম কারণ, 
ধাহার নাম-গোত্ররূপাধি নাই, জগতের আবি- 
াব-ভিরোভাব ধাহার ২॥ভঙ্গীর ফল,__সেই 
সর্ববাত্বা বেদপ্রতিঃ*তা পরমপুরুষ সর্দ্ঘদাই 
পপষ্টরূপে এই কথ। বলেন যে, পখিনি আধিত্য- 
মগুলবন্তাঁ পুরুষ, তিনিই আমি; যাহারা 
অপরের উপাধনা করে, তাহারা অন্ধতমসে 
প্রবিই হর।” হে দ্বিজোতম! এই নিশ্চিতার্থা 
ভ্তি দ্বারা ব্রা্ঈণেরা পুনঃপুনঃ স্থির করিয়া 
একমাত্র সেই আবিত্যব্গী ব্র্ধাকেই উপাসন। . 
করেন। যে দ্বিজ যথাসময়ে সাবিত্রী-উপদিষ্ট 
হইয়া ত্রিকালে (প্রাঃ, ম্ধ্যাহু, সায়া ) 
তাহার জপ না করে, সে সপ্তাহ মধ্যে পতিত 
হয়, এ বিষয়ে সংশয় নাই। প্রাতঃকালে, 
নুরের অর্দোদয় পধ্যন্ত সুধ্যাভিমুখে দণ্ডায়- 
মান হইয়৷ সাবিত্রী জপ করিবে ; সায়ং- 
সন্ধ্যায় আদনে অবস্থিত হইয়া নক্ষত্রোদয় 
পর্ধ্্ত সুর্ধ্যাভিমুখে জপ করিবে। আর সৃর্ধ্য 
যতক্ষণ থাকেন, মধ্যম সধ্ধ্যার কাল ততক্ষণ; 
এ সময়েও হুর্ধযাভিমুখে দণ্ডায়মান হইয়া 

কাশীখণ্ড 

বিজ-প্রদত্ত অঞ্জলিত্রয-পরিমিত জল আকাঙজ্ণ 
করেন। যে ব্যক্তি যধাকালে গায়ত্রী-মন্ত্রপুত 
তিন অঞ্লি জল শৃর্ধ্যকে প্রদান করেন, তাহার 
ব্রেলোক্যদানের ফল হয়। সূর্ধ্দেব যথাকালে 

সম্যক উপাসিত হইলে, কি না প্রদান করেন! 
_তিনি আয়ু, আরোগ্য, উশ্বধ্য, ধনরাশি 
এবং পশুবন্দ প্রদান্ধ করেন ; পুত্র, মিত্র, 

কলত্র এবং বিবিধ-ক্ষেত্র দিয় থাকেন; আর 
অষ্টবিধ পরশ্বরধ্য, স্বর্গ এবং মুক্তিও প্রদান 
কারেন। অগ্লাদশ প্রকার বিদ্যার মধ্যে মীমাংসা 
অতি গরায়সী; তর্শাস্ত্র সমুদয় মীমাংসা 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; পুরাণ, তর্নশাস্ম হইতেও 
গুরুতর । হে দিজ! ধর্মশান্ত্/পুরাণ অপেক্ষাও 
শ্রেষ্ঠ; বেদ, ধর্মশান্্ হইতেও গুরু । উপনিষৎ 
অন্ত বেদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; গায়ত্রী উপনিষদের 
বড়। প্রণবাধ্ধিতা গায়ন্ত্রী, সকল মন্ত্র অপেক্ষাই 
দলভ। বেদব্রয়ের মধ্যে গায়ন্ত্রীর অধিক আর 
কিছুই উক্ত হয় নাই। গায়ত্রীর তুল্য মন্ত্র 
নাই, কাশী স্ূশী পুরী নাই, বিশ্বেশরের স্ায় 
লিঙ্গ নাই, ইহা! সত্য সত্য, পুনঃপ্নঃ সত্য । 
গায়ত্রী, বেদজননী , গায়ত্রী, ব্রাহ্মণজননী । 
গ্রায়ং অর্থাৎ গানকন্তাকে ত্রাণ করেন বলিয়া 
গায়ত্রী” এই নাম হইয়াছে। গায়ত্রী এবং 
সবিতা ( হুর্ধ্য ) এ উভয়ে বাচ্য বাচক সন্থন্ধ। 

সাক্ষাৎ সবিঙা গায়ত্রীর বাচ্য এবং গায়ন্রী 
বাচিকা। জিতেন্দ্রিয় বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় হইয়াও 
গায়্রীর প্রভাবেই রাজধিত্ব পরিত্যাগ করিয়া 
ব্হ্ষধি-পদ প্রাপ্ত হইফজছেন এবং আন্ত 
জগহন্ষ্টি সামধ্যও তিনি এই গায়ত্রীপ্রভাবেই 
প্রাপ্ত হইয়াছেন ;-_সম্যক্ উপাসিতা হইলে 
এই গায়ত্রী কি ন! দিয়া থাকেন, বেদ- 

সাবিত্রী জপ করিবে। কাললোপ কর্তব্য নহে, | পাঠেও ব্রাঙ্গণ হয় না, শান্্রপাঠেও ব্রাহ্মণ 
অতএব কলের অপেক্ষা রাখিবে । ওষধি সব, 
কালেই ফগবান্ হয়; বৃক্ষরাজিও কালে 
ফলবান্ হয়, জলনজাল, কালেই বৃষ্টি করিয়া 
থাকে, অতএব (কালই ব্লবান্ ) কাল লঙ্মন 
কথা কর্তব্য নহে। ৃর্ধ্, মন্দেহ মক 
রাক্ষগঞ্জের দেহুনাশের জন্য, উদয় অপ্ডে 

হয় না; দেবী গায়ত্রীর ব্রৈকালিক অভ);সেই 
শ্রাঙ্মণ হয়, অন্ত কোন প্রকারে হয় না। গায়. 

ত্রীই পরম বিস্ু, গায়ত্রীই পরম শিব, গায়ত্রীই 
পরম ব্রহ্মা; অতএব গায়ত্রীই ব্রহ্ম-বিষু- 
রুদ্রায়ক বেদত্রয়। সেই রশ্মিজালসম্পন্ন 
দিবাকরছ ব্রহ্মা, বিষু, মহেস্বর ; তিনি সর্ধ্ 



নবম অধ্যায় ! 

তেজোরাশি তিনিই কাল এবং কালপ্রবর্তক। 
সারাসার-বিবেচনা-সম্পন্ন, আমাদিগের বৈকূণঠ 
লোক্বাসিগণ, হৃরধ্কে উদ্দেশ করিয়! সর্ন্যদা 
এই শ্রুতি কীর্তন করিয়া! থাকেন ;__হে জন- 
গণ! এই দেব সমস্ত দিকবিদিকৃ, উর্ঘা অধঃ 
এবং তির্ধাক্ প্রদের্শ ব্যাপ্ত করিয়া বর্তমান । 
ইনি অনার্দি-নিধন অথচ উৎপন্ন, ইনিই মাত- 
গর্ভে অবস্থিত, ইনিই উৎপন্ন হইবেন; প্রতি 
পদার্থে ই ই্ীর অস্তিত্ব এবং এই দেবই 
সর্ধবতোমুখ।” যে ব্রাহ্মণের! নিরালগ্ হুইয়। 
হৃর্বান্ক্ত দ্বারা এইরূপে সর্বদাই স্ধ্যের 
উপাসন! করেন, হে বিপ্র! তাহার। হুধ্যতৃল্য 
হইয়! এই হূর্ধালোকে বাস করেন। হে দ্বিজ। 
রবিবার পুষ্যানক্ষত্রে, রবিবারে হস্তানক্ষত্রে 
রবিবার মূলানক্ষত্রে এবং রবিবার উত্তরাষাঢা 
উত্তরভাদ্রুপদ ও উত্তরফন্তনীনক্ষত্রে হ্রধ্যসম্থ্ধ 
যাহা করা যায়, তাহা সফল হয়ই-_অন্যথা হয় 
না। থে ব্যক্তি, একাহারী, কামক্রোধশূন্ত 
এবং ব্রতধারী হইয়া পৌষমাস রবিবারে 
সূয্যোদয়কালে অবগাহনপুব্বক শ্রদ্ধাসহকারে 

শুধ্যের দান, হোম, জপ এবং পুজা করেন, 
তিনি দীপ্তিশালী ও ভোগসম্পন্ন হইয়া অপ্দরো- 
গণের সহিত হ্র্যলোকে বাম করেন। যে সকল 
হুব্রত ব্যক্তি অয়ন-সংব্রণন্তি, বিষুর সংক্রান্তি 
যড়শীতি সংক্রান্তি এবং বিঞুপদী সংক্রান্তিতে 
মহাদান করে, সাজ্য তিলহোম করে ও ব্রাহ্মণ 
ভোজন করায়, যাহারা পিতলোকের উদ্দেশে 
এই সব দিনে শ্রাদ্ধ কঞ্ধ,এই সকল দিনে মহা- 
পুজা করে, এবং মহামন্ত্র জপ করে, তাহারা 
সুধ্যসমপ্রভ হইয়। হুধ্যলোকে বাস করে। 
সংক্রান্তি দিনে যাহারা হুর্যের আরাধন! করে, 
তাহার! দরিদ্র, ছুঃখার্ত,রোগার্ত,কুরূপ বা ছুর্ভাগ্য- 
সম্পন্ন ছয় না। যাহারা সংক্রান্তিদান করে নাই, 
তীর্থজলে ল্লান করে নাই, কপিলা-গব্যঘুতগিক্ত 
তিলঘ্বার! বিশেষ হোম করে নাই, তাহাদিগকে 
দেখা যায়,__নেত্রহীন, মুখহীন, ছিন্নবস্্র-পরি- 
ধান, লোকের দ্বারে ঘারে “দেহি দেহি? রব 

! করিতেছে » যে কৃতী ৃর্ধ্গ্রহণে কুরুক্ষেত্র 
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এক কচ হুবর্ণও দান করে, সেই পুণ্যবান্ এই 
ুর্যলোকে বাম করে। দিবাকর রাহুগ্রস্ত: 

হইলে, সকল জলই গঙ্গাজলের তুল্য ; সকল 
রাক্ষণই সাক্ষাৎ ব্রহ্মার তুল্য এবং সকল দেয় 
পদার্থ ই হুবর্ণের গ্ঠায় হইয়া! থাকে । ৃধ্যগ্রহণে 
দান, জপ, হোম, স্গান এবং শ্রান্ধাদি যে কিছু 
সদনৃষ্ঠান কর! যায়, তাহাই র্ধালোক প্রাপ্তির 
হেতু। ষষা বা সপ্তমীতে রবিবার হইলে, 
তাহাতে যে পুণ্যকার্ধা কর! হ্যুয্ু, তাহার ফল- 
ভোগ এই তৃ্ধ্যলোকে হয়। হস, ভানু, 
সহতআ্রাংশু, তপন, তাপন, রবি, বিকর্তন, বিব- 
স্বান, বিশ্বকম্ম, বিভাবন্ক, বিশ্বরূপ, বিশ্বকর্তী, 

মান, মিহির, অংশুমান, আদিত্য, উষ্ঃগু, 
শর্ঘা, অর্ধামা) ব্রধু, দিধীকর, ছ্বাদশাত্মা, সপ্তহয়, 
ভাস্কর; অহস্কর. খগ, ৃর,ঞ্্বতাকর, ্রীমান, 
লোকটকষু গ্রহেশ্বর, ত্রিলোকেশ, লোকসাক্ষী, 
তমোরি, শাশ্বত, শুচি, গভভ্তিহস্ত, তীব্রাংশ, 
তরণি, সমূহ, অরণি, ছামণি, হরিদশ্ব, অর্ক, 
ভান্ধমান, ভয়নাশন, ছন্দোখ,। বেদবেদ্া, 

ভাগ্ধান, পুষা, বৃষাকপি, একচন্ররখ, মিত্র, 
মন্দেহারি, তমিতঅহা, দৈত্যহা, পাপহর্তী, : 
ধন্মাধশ্ম-প্রকাশক, হেলিক, চিত্রভানু, কজিজ, 
তাক্ষযবাহন, দিকৃপতি, পাদ্বনীনাথ, কেশেশয়, 
কর, হরি, ধম্মরশ্মি, ছুনিরীক্ষা, চগ্ডাংশু, 
কণ্ঠপাত্মজ-_এই সপ্ততিসংখ্যক পবিত্র হৃরধ্য- 
নাম। ইহার প্রত্যেকটা চতুর্থীর একবচনাস্ত, 
আদিতে প্রণব ও অন্তে নমঃ পদ, এইরূপ 
প্রত্যেক পদ উচ্চারণ করিয়া এবং প্রত্যেক বার 
ুর্ধ্যদর্শন করিয়া মহাপুজা নুর্ধ্যদেবকে পাণি- 
পুটগৃহীত, জলপূর্ণ, হুনিম্্রল, তাভ্রপাত্রের মধ্য- 
স্থিত করবীরাদদিপুষ্প, রক্তচন্দন, চুর্দদান্থরে এবং 
অক্ষত দ্বারা অর্ধ্যপ্রদান ধ্যানপুর্বক করিবে। 
সেই পাণিপুট-গৃহীত অর্ধ্যপাত্র মস্তকের নিকট 
পর্য্যন্ত আনিয়া মন এবং নয়ন হৃধ্যে সমাধান" 
পুর্র্বক এই অর্থ্যপান করিতে হইবে। আর 
উদয় এবং অন্তকালে, সৃরধ্যকে প্রত্যেক মন্ত্র 
উচ্চারপু্ববক নমস্বার করিবে । অর্নবমন্ত্র মর্ষো 
মহা গোপনীয়, এই সপ্তুতি সনতুক মূ তারা 
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এইরূপ অনুষ্ঠান যে মানব করিবে, সে কখনই 
দরিদ্র বা হুঃখী হইবে না। জন্মান্তরাঞ্জিত 
পাঁপফলে ঘোরতর ব্ুরোগ হইলেও বিনা 
“শীযধে, বিন! বৈদ্যে, বিন। পথ্য এই কার্ধ্য 
প্রভাবেই তৎসমস্ত হইতে মুক্তিলাভ হয়। 
আবার যথাসময়ে মত্যুর পর, হু্যলোকে সম 
টানে বাস হয়। হে সম! হর্ধ্ালোকের 

এই একাংশমাত্র কীর্তন করিলাম ; এই মহা- 
তেজোনিধির বিশেষজ্ঞত। কাহার আছে? 
শিবশন্মী, এই পব্ভত্র কথা শ্রবণ করিতে 
করিতে ক্ষণমধ্যে মহেন্দের মহানগরী দেখিতে 

পাইলেন। অগঞ্ভ্য বলিলেন,__-অ'দরোলোকের 
কথ! এবং হৃর্্যলোকের কথা শ্রবণ করিলে, 
কখন দারিজ্য হয় না৷ এর অধন্বপ্রবৃত্তি হয় 
ন!। ত্রাঙ্গণের! এ উত্তম আখ্যান সর্দ্ঘদা 
শ্রবণ করিবেন ; বেদ পাঠে যে ফল লাভ্ছ্য়, 

এই আখ্যান শ্রবণে সেই পুণ্য হয়। ব্রাঙ্গণ, 
ক্ষত্রিয় এসং বৈশ্যেরা এই উত্তম অধ্যায় শ্রবণ 
করিলে ইহলোকের পাতকরাশি হইতে বিমুক্ত 
হইয়া অত্যুত্তম গতি লাভ করেন। 

নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯॥ 

দশম অধ্যার। 

 অমরাবতীবৃতান্ত ও বহিলোকপ্রসঙ্গ ৷ 

শিবশন্ম। ঝলিলেন,_মনোভির্রামা নয়না- 
নন্দরাশি-প্রদারিনী অত্যুত্তমা এই নগরীর নাম 
কি এবং ইহার অধীশ্বরই বা কে? বিষ 
পারিষদহয় বলিলেন, হে মহাভাগ 'শিবশর্বন | 
ইহা অমরাবতী ; ন্ৃতীর্থ-সেবা-ফলপুর্ণ মনুষ্য- 
রূপ বনস্পতিই এই স্থানে ক্রীড়। করে। বিশ্ব- 
কণা অতিশয় তপগ্ত। বলে এই পুরী নিশ্মণ 
করিয়াছেন। এখানে চন্ত্রিকা, দিবসেও 

সৌধশ্রে-শোভাকে আশ্রয় করিয়! থাকে। 
চন্র খন অমাবস্তাংত বাঅন্ত কোনসমে 

অনৃষ্ঠি হন” তখনই তিনি আপনার শ্রির়তযা 
জ্যোতি কল: সৌথে গোপন করিয়া 

কাশী 

রাখিয়! দেন। এই নগরীস্থিত হুনির্ল ভিজতে 
আত্মপ্রতিবিন্ব অবলোকন করিয়া মুগ্-রমণী, 
স্বামীর আনীত অপরনারী শঙ্কায় শীগ্র চিত্রশাল 
প্রবেশ করিতে পারে না; ইহ! কি কম 
আশ্ধ্য! এই নগরীতে অন্ধকার, নীলমণি- 
নির্ববিত হশব্শ্রেণীতে নিজ নীলিম। অর্গ্ণ 
করিয়া দিবসেও নির্ভয়ে অবস্থান করে। এই 
নগরীতে চন্বকান্ত মণিরক্ষিত নির্ঘ্ল জল; 
লোকে কলস কলম সেই জল তধা হইতে 
লইয়। যায় আর অন্ত জল তাহার! ইচ্ছ৷ করে 
না। এখানে তন্তবায়ও নাই, সেই সকল 
সুবর্ণকারেরাও নাই ; কলদ্রমই এধানে বসন- 
ভূষণ যোগাইয়! থাকে। এখানে চিন্তাবিদ্যা- 
বিশারদ গণককুল নাই; নাক্ষাৎ চিন্তামণি 
অবিলম্বে সকলের চিন্তার বিষয় জানিতে 
পারেন। পাপকম্ধু-হ্নিপুণ, হুপকারও এখানে 
নাই ; একা কামধেন হইতেই মকল প্রকার 
রম দোহন করিয়! লওয়] হয়। যাহার কীর্তি, 
লোকে উত্তমরূপে শ্রবণ করিয়াছে, সর্ধ্ধ বাজি- 
রাজর মধ্যে অশখবরন সেই মহাবল উচ্ৈশ্রবা 
এই নগরীতেই বর্তমান। ক্ষটিকোজ্জবল চতু- 
দন্ত করিবর এররাবত, ক্ষটিকোজ্জ্ল জঙ্গম 
দ্বিতীয় কৈলাসের স্তার এই লোকে বিরাজমান । 
এই স্থানে পারিজাত তক্ুই বৃক্ষরত্ব; সেই 
উর্ধশীই স্ত্রীরত্ব ; নন্দন কানন বনরত্ব এবং 
মন্দাকিনী জল জলরতু ; শ্রতিকথিত তেতরিশ- 
কোটি দেবত। এই স্থানেই প্রতিদিন ইন্দ্রসেবার 
জন্ত অবসর প্রতীক্ষা কযেন। বর্গের মধ্যে. 
ইন্্রপদের অপেক্ষা উত্তমপদ আর কিছুই নাই। 
ত্রেলোক্যে যে হে ত্রর্ব্ধ্য আছে, তৎসমুদায় এ 
এখধ্যের তুল্য নহে। সহত্র অশ্বমেধ যজ্ঞের 
বিনিময়ে যাহ! লাভ করা যায়, সে ফলের তুল্য 
পবিত্র এবং মহৎ আর কি হইতে পারে! 
অচ্চিগ্ততী, সংযমিনী, পুণ্যবতী, অমলাবতী, 
গপ্ধবতী, অলক এবং এ্রশী- সপ্ত দিকৃপালের 
এই সপ্রপূরীও মহাসমৃদ্ধিতে অমরাবর্তীর তুল্য 
নহে। ইনিই সহত্রাক্ষ, ইনিই দিবস্পতি, 
ইনিই দেবত্রেষ্ঠ শতক্রতু;এই. সকল 
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নাম আর কাহারও নহে। অন্য সপ্ত লোক্- 

পালেরাও ইহার উপাসনা করেন। নারদাদি 
মুন্গিণও আশীর্বাদ দ্বারা ইহার সম্মাননা 
করেন। ইন্দের স্থের্যেই সকল লোকের 
স্থৈরধ্য হয় এবং ইন্দের পরাজয়ে ত্রেলোকোরই 
পরাজয় হয়। এই ইন্্রপদলাতভে অভিলাধী 
হুইয়! দৈত্য, দানব, মানব, গন্ধ, যক্ষ, রাক্ষ- 
সেরা উগ্রসং্যম অকাম্মনপুর্বক তপস্ত। করি- 
তেছে। অঙ্মেধকারী সগরাদি রাজগণ, ইন্দ- 
বর্ষ; গ্রহণে ইচ্ছুক হইয়া! মহাযত্র করিয- 
ছিলেন। যে ব্যক্তি জিতেন্দিয় “হইয়া পৃথিবীতে 
শত অশ্বমেধ যজ্ঞ নিিবিত্বে সমাপন করিতে 
পারে, দে অধরাবতীতে শচী প্রাপ্ত হয়। শত- 
ক্রুতু যাহাদের সমাস্ত হয় নাই, এমন রাজার! 
এবং গ্্যোতিষ্টোমাদি-যাগক ত্র দিঙ্জাতির। এই 
অমরাবতীতে বাদ করেন। যে সকল নিন্ম 

লাম! ব্যক্তি, তুলাপুরুষদান্প্রভৃতি ষোড়শ 
মহাদান করেন, তাহাদের অমরাবতী প্রাপ্তি 
হয়। নির্ভয়বাদী, সমরে অপরাজ্ধুখ, বীরশয্যায় 
শায়িত, ধীর, বীর ক্ষত্রিয়গণ, এস্ানে অবস্থান 
করে। এই ইজ্ুনগরের ভাব-পরিচয় আমি 
নামমাত্রে দিলাম। যজ্ছবিদ্যা-বিশারদ, যায- 
জুকগণেরও এই স্থানে বাস হয়। এই অর্চি- 
সতী নারী মঙ্গলময়ী বহ্িনগরী অবলোকন 
কর; অগ্সিতক্ত হুত্রতগণ, এই স্থানে অবস্থান 
করেন। “য সকল দৃঢ়সতা জিতেন্দিয় পুরুষেরা 
এবং সর্দরবহল! রমণীরা অগ্নিপ্রবেশ করে, 

' তাহারা সকলেই অর্নীলর স্তায় তেজন্বী হইয়া 
অগ্নিলোকে অবস্থিত হয়। যে মকল ব্রাহ্ষণ 
অগ্গিহোত্র-রত, ধাহারা সাগিক ব্রক্মচারী এবং 
ধাহারা পঞ্চাগ্রিব্রত-পরায়ণ, তাহারা অগ্নিলোকে 

অগ্নির সমান তেজন্বী হইয়া অবস্থান করেন। যে 
ব্যক্তি শীতকালে, শীতাপহরণের জন্য, লোককে 
কাষ্ঠভার প্রদান করে এবং অগ্নিকুণ্ড পনির্শমীণ 

করিয়া! দেয়, সে অনলসমীপে বাস করে। 
যে ব্যক্তি শ্রদ্ধামহকারে অনাধলোকের অগ্নি- 
সংস্কারকারধ্য করে অথবা শ্বয়ং একাধ্যে অশক্ত 

হইলে, ন্মগিসংস্কারের জন্য অন্য কাহাকেও 
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প্রেরণ করে, মে অঙ্গিলোকে সসম্মানে গৃহীত 
হয়। যে বাক্তি, জঠরাগি বৃদ্ধি জন্ত, মন্যাস্ি- 
বাক্তিকে অগ্রিকারক ওধধ দেন, সেই পুণাস্থা 
চিরকাল অগ্গিলোকে বাদ করে। যেব্যক্তি 

ঘজ্ছের উপকরণ বন্য এবং ক্র করিবার জন্য|, 
ধন যখাশক্তি প্রদান করেন, তিনি অঙ্চিম্বতী 
পুরীতে বাম করেন। এক অগ্রিই দ্বিজগণের- 
পরম মুক্তিপ্রদ, অগ্নি দ্বির্ঙগণের গুরু, 
দেবতা, ব্রত এবং তীর্থ-হসকলই :__ইছা। 
নির্ণীত হইয়াছে । সকল অপবিত্র বন্তই আঙ্মি- 
সংসর্গে ক্ষণকাল মধ পবিত্র হয়, এই জন্তই 
অথি্ন নামান্তর 'পাবক' । যে ব্রাঙ্গণ, বেদপাঠ 
করিয়াও বহিকে পরিত্যাগপুর্বক অন্থাত্র অনু- 
রাণী হয়, সে প্ররুতশিক্ষে বেদবেত্তা নহে । এই . 
অগ্নিই সাক্ষাৎ অন্তরাত্ুট, বলিয়৷ নিশ্চিত 
হইয়াছেন। তিনি উদরস্থ ভুক্ত মাংসাদি 
পরিপাক করেন বটে; কিন্তু রমনীগণের 
গর্ভস্থ বালককে পরিপাক করেন ন!। প্রত্যক্ষ- 
গোচরা অনিস্বরূপা মৃতিই শস্তর তৈজসী 
মুত্তি। ইনিই স্থষ্টি স্থিতি লয়ের কত্রী এবং এই 
মুর্তি ব্যতীত জগতে আর কিছুই ঢৃাষ্টগোচর 
হয় না। এই চিত্রভানু, সাক্ষাৎ মহেখবরের 
চক্ষু। ঘখোরাপ্ধকারময় জগতে ইনি ভিন্ন 
্মালোকদাতা আর কে আছে? অনলভুক্ত 
ধৃপ, দীপ, নৈবেদা, দি, দুধ, ঘুত এবং ইন্থু- 
বিকার মিষ্টদ্রব্যই অগ্নি কর্তৃক শ্বর্গে দেবগণ, 
সকলে গ্রহণ করেন। শিবশর্্বা কহিলেন,-_ 
এই অগ্নি কে? ইনি কাহার পুত্র কিরূপেই 
বা ইনি অগ্নিপদ লাভ করিলেন 1__এতং- 
সমস্ত আমার নিকট কীর্তন করুন। বিপুঃ 
পারিষদ-ছয় বলিলেন,--হে মহাপ্রাজ্ঞ! শ্রবণ 
কর; ইনি যে, বাহার পুত্র এবং যেরপে এই 
জ্যোতিগ্তী পুরী প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা 
বর্ণনা করিতেছি । পূর্ববকালে নম্ম্দার রমণীয় 
তীরে নক্তপুরনামক নগরে বিশ্বানর নামে এক 
শাণডিল্যগোত্র পৃণ্যাত্ম! শিবভক্ত মুনি ছিলেন। 
সর্ব! বেদাধ্যয়নরূপ খধিষচ্-পালনে তংসর, 
ব্রক্গতেজোময়, জিতেজিয়, হুগবিত্র ব্র্মচধ্যা- 
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শ্রমনিষ্ঠ নেই মুনি, নিখিল শান্্রজ্ঞান এবং 
লৌকিকাচার-চাতুধ্য লাভ করিয়া মনে মনে 
শিব্ধ্যানপুর্ব্বক চিন্তা করিলেন,_-যে আশ্রম 

পালন করিলে ইহ-্পরকালে নুখলাভ হয়, 
“চারি আশ্রমের মধ্যে সজ্জনগণের অতিমঙ্গল- 
কর এমন আশ্রম কোন্টী ? "এইটী শ্রেয়, 
না, এইটা শ্রেয়স্কর, এইটা সুখকর”- এইরপে 
সকল আশ্রম বিচার করিয়া গারৃস্থ্যেরই তিনি 
গ্ুশংস৷ করিলেন। ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ 
এবং ভিন্মুক, এই চারি আশ্রমের মধ্যে 
গৃহস্থই সকলের আশ্রয়; গৃহস্থ ব্যতীত 
ইহাদের অস্তিতু থাকে না। গ্ৃহস্থই প্রত্যহ 
দেবগণ, মনুষ্যগণ, পিতগণ ও তির্ঘ্যকৃজতির 
উপজীব্য । অতএব গ্রহত্থাশ্রমাবলম্থীই শ্রেষ্ঠ। 
যে গৃহন্থ স্নান, পম এবং দান না করিয়া 

কাশীখণ্ড 

ভাবে উপান্থিত বৃত্তি স্বারা জীবিকা! নির্বাহ 
করেন এবং যে কোন উপায়েই সন্ত হন, 
তিনি ভিক্ষুক হইলেও শ্রেষ্ট । যে যতি, হুর্ণভ 
হুলভ যে কোন বস্ত প্রার্থন। করে এবং আহারে 
যাহার সম্তোষ হয় না, সে যতি পতিত। সেই 
বিশ্বানর ব্রাহ্ম", আশ্রম-চতুষ্টয়ের এই প্রকার . 
গুণ দোষ বিচার করিয়া নিজের অনুরূপা কুল- 
কন্ঠাকে যথাবিধি বিবাহ করিলেন। তিনি 
অগ্নিপরিচর্ধ্যা এবং পঞ্ষযজ্ঞানুষ্ঠানে তৎপর 
হইলেন। অধায়ন, অধ্যাপন, দান, প্রতিগ্রহ, 
যজন, যাজন, নিত্য এই ষ্টকর্মে রত হইলেন 
এবং তিনি দেবগণের ও অতিথিগণের প্রীতি- 
ভাজন হইলেন। তিনি ধীরচিত্ত হইয়! যথা- 
কালে, পরস্পরের অবিরুদ্ধ, দম্পতিব্র অনুকূল 
ধর্থ অথ কাম উপার্জন করিতে লাগিলেন। 

ভোজন করে; সে দেবতাপ্রভৃতির নিকট ধণগ্রস্ত| সেই কর্মবকাগুবেভা ব্রাহ্মণ, পূর্ববাহে দৈবকশ্ধ, 
থাকিয়া নরকে গমন করে। স্নান না করিয়া 
য়ে গৃহস্থ ভোজন করে, সে মলভোজী ; 
বেদপাঠ না করিয়া যে ভোজন করে, সে 
পুযশোণিত-ভোজী ;) হোম না করিয়া যে 
ভোজন করে, সে কুমিভোছী; আর দান 
না! করিয়! যে ভোজন করে, সে বিষ্ঠাভাজী । 
কল্পনায় ব্রহ্মচধ্য--পরিত্যাগ মাত্র; কিন্তু 
গাহ্স্থ্যের মধ্যেও থে প্রকার ব্রহ্মচর্ধ্য, স্বভাব- 
চপলচেতা ব্রন্ধচারীরও সে ব্র্মচর্ধ্য কোথায়? 
জোর করিয়া হউক, লোকভয়ে হউক বা৷ কোন 
্বার্থনিদ্ধির উদ্দেশেই হউক, ব্রন্ষচর্ধ্য গ্রহণ 
করিয়া! মনেও যদি কোন ব্রম্মচর্বয-ঝিরোধী কর্ন 
চিন্ত! করে, তাহা হইলে তাহার ব্রন্গচর্ধা পালন 
করা, না-করা, তুলা । পরদার বর্জন, স্বদারে 
সস্তোষ এবং স্বদারেও মাত্র ঝতুকালে গমন, 
এই কয়টা কারণে গৃহস্থও ব্রহ্মচারী বলিয়া 
কধিত হইয়াছে । যাহার রাগ-দ্েষ নাই, 
কাম ক্রোধ নাই, সেই সাগ্সিক, সভাধ্য গৃহস্থ, 
বানপ্রস্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । যে ব্যক্তি, আপাত- 
বৈরাগ্য গৃহত্যাগ করিয়া জুদয়ে গৃহ্ধন্খব চিন্তা] 
করে, সে, না গৃহস্থ, না বানপ্রস্থ; সে" উভয় 
আশ্রম হুইতেই ভষ্ট। ঘে গৃহস্থ, অযাচিত 

মধ্যা্ছে মনুষ্যকৃত্য এবং অপরাহে পিতৃরুত্য 
করিতে লাগিলেন । এইরূপে বহুকাল অতীত 
হইল; কামপত্বীর স্তায় সুব্রত শুচিম্থতী নারী 
সেই বিপ্র-পত্রী স্বর্গপাণ্তির উপায় বংশের 
অন্কুর পধ্যস্ত না দেখিয়া, "স্বামীই মঙ্গল- 
কর” এই বিবেচনা করত তাহাকে বলিলেন,__ 
হে শ্রেষ্ঠবুদ্ধে! প্রিয়ব্রত! প্রাণনাথ ! আর্ধ্- 
পুশ! অ।পনার শ্রীচরণ পুজার ফলে জগতে 
আমার ছূর্ণত কিছুই নাই; স্ত্রীলোকের যে 
যে ভোগ উপযুক্ত, আপনার প্রসাদে অপক্কৃত 
হইয়া তৎসমুদয় আমি ভোগ করিয়াছি, 
প্রসঙ্গত তাহাও বলিতোষ্ি। উত্তম বন্ধ, উত্তম 
গৃহ, উত্তম শয্যা, উত্তম দাসী, মাল্য, তান্ুল, 
অমন এবং পান-_স্বধর্মনিষ্ঠ জনগণের এই 
অট্টবিধ ভোগ্যই আমি ভোগ করিয়াছি । নাথ! 
আমার হদয়ে গৃহস্থগণের উপযুক্ত একটা 
প্রার্থনা অনেক দিন হইতে আছে; আপনার 
তাহা'পূর্ণ করিতে হইবে । বশবানর বলিলেন, 
_ হে পতিহিতোষিণি ! হুনিতন্থিনি ! তোমাকে: + 
অদেয় আমার কি আছে ? হে মহাভাগে ! অত- | 
এব প্রার্থনা কর; অবিলম্বে তোমার প্রার্থনা রঃ 

পুর্ণ করিব! হে কল্যাণি! সর্ব্বমঙ্গলকারী মহে- 



দশম অধ্যায়। 

শ্বরের প্রসাদে ইহ-পরকালে আমার কিছুই 
দুর্লত নাই। পতিদেবতা বিশ্বানরপত়্ী, পতির 
এইু বাক্য শ্রবণ করিয়! জষ্টবদনে বলিলেন,_ 
আমি যদি বরলাভে যোগ্যা হই এবং আমাকে 
যদি বরদান করেন, ত আমি অন্ত বর প্রার্থনা 
করি না, হে নিষ্পাপ শিবভক্ত ! আপনি শিব- 
সদৃশ পুত্র আমাকে প্রদান করুন। পবিভ্রব্রত 
বিশ্বানর, শুচিত্মতীর এই বাক্য শ্রবণপুর্ধক 
ক্ষণকাল জয়ে সমাধি অবলম্বন করিয়া পরে 

চিন্তা করিলেন, -ওঃ! এই ত্ঙগী মনোরধ- 
পথেরও দুরবর্তী কি অতি দূর্লভ প্রার্থনাই 
করিয়াছেন! যাহা হইক, সেই বিশবশ্বরই 
সর্ধকর্তা।' সেই শঃই বাকৃম্বরূপ ইহার মুখে 
অবস্থিত হুইয়৷ এই কথা বলিয়াছেন, ইহার 
অন্তথা করে কার সাধ্য? ইহা হুইবেই। 
অনস্তর একপত্বীত্রতাবলম্বী বিশ্বানর মুনি, প্থী 
শুচিম্বতীকে বলিলেন, “কাস্তে! তাহাই 
হইবে ।” পর্বীকে এই প্রকার আশ্বাস দিয়া 
মুনি বিশ্বান্র, যথায় সাক্ষাৎ কাশীনাথ বিশ্বেশ্বর 
অবস্থিত, তপস্তার জন্ত তথায় যাত্রা করিলেন । 
অনন্তর সত্ব্র বারাণসীতে উপস্থিত হইয়৷ 
মণিকণিক! দর্শন করিয়া শতজন্মার্জিত তাপ- 
্রয় হইতে মুক্তিলাভ করিলেন। বিশ্বের 
প্রমুখ সকল লিঙ্গ দর্শন, সকল কু€্ড, সকল 
ঝুপী, সকল কুপু এবং সকল সুরোবরে লান, 
সকল বিনায়ককে নমস্কার, সকল গৌরীকে 
প্রণাম, পাপবিনাশী কালরাজ. ভৈরবের উত্তম 
পুজা, দৃগ্ুপাশি-প্রমুখ গণমগুলীর যত্বসহকারে 
স্তবপাঠ, আদ্িকেশব. প্রভৃতি বিষুবিগ্রহ 
সকলের" সম্ভোষসাধন, লোলার্ক প্রভৃতি শৃরধ্য 
প্রতিমাসমূহকে পুনঃপুনঃ প্রণাম, নিরালন্তে 
সর্ধৃতীর্ঘে পিগড প্রদান, ভোজনাদি ছার! সহ 
যতিৎও সহ ব্রা্ষণের তৃপ্তিসাধন এবং মহা- 
পুজোপচার দারা ভক্তিমহকারে শিবলিঙ্গ সকল 
পুজ৷ করিয়া! বারংবার চিন্তা করিতে লাগিলেন, 
কোন লিঙ্গ শী সিদ্বপ্রদ? আমার এই 
পুত্রকামনার তপন্তা কোন্ লিঙ্গে নিশ্চলতা 
প্রাপ্ত হইবে? অর্থা, কোন্ লিঙ্গের নিকট 

৪৩) 

তপণ্তা করিলে, আর অন্ত লিঙ্গের নিকট 
যাইতে হইবে না? শ্রীমান্ ওগ্কারনাথ, কুত্তি 
বাসেশ্বর, কালেশ্বর, বৃদ্ধকালেশ্বর, লে 
কেদারেশ্বর, কামেশ্বর, চন্েশ্বর, ত্রিলোচন,; 
জ্যে্েশ্বর, জঙুকেশ্ব, জৈগীখ্বর, দশাখমেধেশ্বর,: 
ঈশানেশ্বর, ত্রমিচণ্ডেশ্বর, দৃকেশ, গরুড়েশ, | 
গোকর্ণেশ, ছুণ্ি-গণেশ, আশাগজগণেশ, 

সিদ্ধি-গণেশ, ধর্েশ্বর, তারকেন্বর, নন্দিকেশ্বর, 
নিবাসেশ্বর, পত্রীশ, পর্বতের, শ্রীতিকেস্বর,। 
পশুপতি, অঙ্গেস্বর, মধ্যমেশ্বর, বৃহস্পতীশ্বর,' 
বিভাগকেশ্র, ভারড়তেশ্বর, মহালক্্ীনবর, 
মরুতেশ্বর, মোক্ষেশ, . গঙেশ, নর্দেশ্বর/ 

মার্প্ডেখবর, মণিকর্ণিকেবর, রত্ষ্বর, সাধক+ 
সিদ্ধিগ্রদ, যোগিনীপদীঠ, যামুনেশ, লাঙলীস্বর, 
শ্রীমান্ প্রভু বিশ্বেশবর, বিমুকেশ্বর, জন 
লাক্ষীশ্বর, ব্যান্েশ্বর, বরাহেশ্বর, ব্যাসেশ্বর 
বৃষ্ধবজ, বরুণেশ, বিধীশ, বসিষ্টেশ, শনীর, 
সোমেশ্বর, ইনগেশ্বর, স্বলানেশ্বর, হতমেশ্বর॥ 
হরিশ্চন্েখর, হরিকেশেশ্বর, ত্রিসন্ধেশ্বর, মহা" 

দেব, উপশান্তিশিব, ভবানীশ, কপদ্দীশ, টন 
কেশ্বর, অজেশ্বর এবং মিত্রাবরুণেশ্বর, 

সমুদয়ের মধ্যে শী পুত্রপ্রাপ্তি কোথায় হয় ?. 
বৃদ্ধি মুনি বিশ্বানর ক্ষণকাল এইরূপ বিচার 
করিয়া বলিলেন,_ও! স্মরণ হইয়াছে, 

এতক্ষণ বিস্মৃতিযুক্ত হইয়াছিলাম ) এতদিনে 
মনোরধ সফল হইল! সিথগণ সেবিত, 
সিদ্ধিকর এক পরম লিঙ্গ আছেন, তাহার 

দর্শন স্পর্শনে মন, চিরহখ লাভ করে। 
দেবতারা সেই লিঙ্গ দিবারাত্র পুজা করিবার 
জন্ত ইন্রের অনুমতি লইয়! সর্ববদ! শ্যর্গঘথার 
উদঘাটন করিয়! রাধিয়াছেন। যেখানে প্রসিদ্ধ 
বিকটা দেবী সিদ্ধিরপে প্রকট হইয়! . 

আছেন, সাক্ষাৎ সিদ্ধিগণেশ, যে স্থান-স্থিত 

ভক্তগণের বিছ্বরাশি দূর করিয়া তাহাদিগকে 
সর্বসিদ্ধি প্রদান করিতেছেন, সর্বপ্রার 

সিত্ধিপ্রদ সেই পু্চমুদ্রামহাপীঠ অবিমুক্ত ' 

মহাক্ষেত্রের মধ্যে পরম মিদ্ধিক্ষেত্র। মহাতুহ- 
তম বীরেশ্বর লিঙ্গ, সেইখ' ই আছেন। 
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কাশীর কোনস্থানেই এক তিল অন্তর ভূমিও 
লিঙ্গহীন নহে, পরস্ত বীরেশর তুল্য আশুসিদ্ধি- 
প্রদ, আশুধম্মুপ্রদ, আশু-অর্থপ্রণ, আশুকামপ্রদ 
গ্রবং আশুমোক্ষপ্রদ লিঙ্গ আর নাই । কাশীতে 

_বীরেশ্বর লিঙ্গ যেমন, তেমনটা আর নাই, ইহা 
নিশ্চিত। পুন্র্থকালে পঞ্ন্থর গন্ধ, শ্বচ্ছবিদ্য 
নামে বিদ্যাধর এবং বন্ুপুণ নামে ষক্ষরাজ, এই 
শিব-সকাশেই পরম সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন । 
পুর্্বকালে এই এ্ানে, কোকিলালাপা! নাদী 

শ্রেষ্ঠ অদ্দর! ভক্তিভাবে নৃত্য করিতে করিতে 
সশরীরে এই লিঙ্গে লীন হইয়াছেন। পূর্বা- 
কালে বেদশিরা নামক খষি, শতরুদ্রিয় মন্ত্র 
জপ করিতে করিতে এই জ্যোতিশ্ময় লিনে 
সশরীরে প্রবিষ্ট হন। চন্মৌলি এবং ভরদাজ 
নামে ছুই জন পন্পম শৈব, বীরেশ্বর পুঁজ 
করিয়া গান করিতে করিতে এই লিঙ্গে লীন 
হইয়াছেন। নাগশ্রেষ্ঠ শঙ্খ চড়, রজনীতে স্বীম 
ফণাস্থিত মণিকিরণ দ্বারা এই লিঙ্গে বহুবার 
নীরাজনা করিয়া ছয় মাস মধোই সিদ্ধিলাভ 
করিয়াছেন। এই স্থানে হৎসপদী নামী কিনরী, 
গ্বামী বেণুপ্রিয়ের সহিত হুস্বরে গান করত 
পর়ম-নির্বাণ লাভ করিয়াছেন। অসংখ্য 

সহত্র সহত্র সিদ্ধগণ, এই স্থানেই সিদ্ধি প্রাপ্ত 
হইয়াছেন। এইজন্য জগতে বীরেশ্বর লিঙ্গ 
পরম সিদ্ধ লিঙ্গ বলিয়া কধিত হইয়াছেন। 
বিদেহবংশীয় জয়দ্ধ, রাজ্যষ্ট হইয়া, বীরেশ্বর 
শিনলিন আরাধনা! করেন, তংফলেই তিনি 
রিপুকুল নিপ্নুল করিয়! নিষপ্টক রাজ্য লাভ 
করেন। মগধাধিপতি জিতেন্দিয় বিদুরথ রাজা 
অপ্ত্রক ছিলেন, পরে বীরেশ্বর-প্রসাদে তিনি 

পুত্রবান্ হন। বন্দত্ত এবং বত্বদত্ত নামে বণিক, 
এক বদর কাল এই স্থানে বীরেশবর লিঙ্গ পুজা 

"করিয়া তংপ্রভাবে, বায়ুতনয়৷ তুল্য কন্ঠারতব 
লাভ করেন। আমিও এই স্থানে ত্রিকাল 
“বীরেশ্বর লিঙ্গ পুজা করিয়া শীঘ্রই পত্থীর অভি- 
| লামানুরূপ পুত্র লাভ করিহ। ধৈর্্যশালী ক্ুতী 
ব্রতনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ বিশ্বানর এইরূপ কৃতনিশচ 
হইয়া চন্তরুপুঃজলে ন্বানান্তে আরাধনার নিম্ম 

কাশীখণ্ড। 

গ্রহণ করিলেন । তিনি, একমাস একাহারী 
হইলেন, একমাস নক্তাহারী হইলেন, এক- 
মাম অযাচিত.ভোজী হইলেন এবং একমাস 
উপবাসী থাকিলেন। একমাস, মাত্র হৃগ্ধ পান 
দ্বারা জীবনরক্ষা করিতে ল্গিলেন, একমাস 
শাকভোজী এবং ফলভোঙী হইয়! থাকিলেন, 
একমুষ্টি তিল ভোজনে একমাম অতীত করি- 
লেন, আর একমাস কেবল জল পান করিয়া 
থাকিলেন। অতৎপরে একমাস পঞ্চগব্যাহারে, 
একমাস চান্দায়ণ-ব্রতে, একমাস কুশাগ্রস্থিত 
জলবিন্দূমাত্র পান ছ্বারা এবং শেষ একমাস 
বাধুভোজী হইয়া কাটাইলেন। অনস্তর ছ্বিজ 
বিশ্বানর, ত্রয়োদশ মাসের প্রথম দিনে, প্রত্যুষে 
গঙ্গাজলে ল্লান করিয়া যেমন আসিয়াছেন, 
অমনি সেই তপোধন ত্রাঙ্গণ লিঙ্গমধ্যে দেখি- 
লেন,__বিভূতিভুষিত আকর্ণ বিস্তুত নয়ন, 
ম্বরক্ত-ওষ্ঠটাঘর, রচির-পিক্গল-জটা-মণ্ডিত-মস্তক, 
হাস্সমুখ, দিগম্থর, শৈশবোচিত বেশ-ভূষা-সম্পন্ন 
অষ্টবর্ষাক্ুতি একটা মনোহর বালক। সেই 
বালক শ্রাতিহ্ক্ঞাবলী পাঠ করিতেছেন এবং 
স্বীয় লীলায় হাস্ত করিতেছেন। বিশ্বানর 
তাহাকে দেধিবামাত্র আনন্দে রোমাঞ্চিত-কলে- 

বর হইয়া, গদগদ-স্বরে পুনঃপুনঃ 'নমোহজ্ক” 
এই কথা উচ্চারণ করুত স্তব করিতে লানি- 
লেন;--সত্য সত্য এক অদ্ধিতীয় ব্রহ্মই সব; 
জগতে নান। কিছুই নাই। শ্রুতিতে আছে,_ 
এক রুদ্রই আছেন, দ্িতীয় নাই; অতএব 
আপনিই এক অদ্বিতীয় মহেশ্বর ব্র্ধ, 
আপনাকে ভজনা করি। হে শস্তে।! এক 
আপনিই নিখিল জগতের কর্তা ; হৃধ্য যেমন 
এক হইলেও নানাজলে প্রতিবিদ্থিত হয়! 
অনেক বলিয়া প্রতীত হন, তদ্রুপ নিরাকার 
আপনি একত্বরপ হইয়াও নানাবিধ বঙ্জতে 
নানারপে প্রতিভাত হন। অতএব ছে ঈশ! 
আপন ব্যতীত আর কাহাকেও ভজন। করি 
না। যেমন রজ্জ,, শুক্তি এবং মরীচিক! বলিয়। 
জানিতে পারিলে, রঙ্জুতে সপ্্রম, শুক্তিতে 
রু্দতভ্রম এবং মরীচিকার জলরাশিতর্ম অপগত 



দশম অধ্যায়। 

হয়, তদ্রুপ ধাহাকে জানিতে পারিলে এই 
্রহ্গাগুব্যাপী জগংপ্রস্গ-ভ্রম অপনীত হইয়া 
থাকে, সেই মহেশক ভজনা করি। হে 
শ্তো! আপনি জলে শৈত্য, অনলে দাহিকা 
শক্তি, হুর্ধ্যে উত্তাপ আপনি চন্দে প্রসনতা, 
পুণ্পে গন্ধ, এবং ছুগমধ্ো দ্বৃত; তাই আপ 
নাকে ভজন! করি। আপনি শ্রোত্রহীন, 
তথাপি শব্গ্রহণ করেন; আপনার দাণেন্িয় 
নাই, অথচ আপনি ঘ্রাণ লইয়া থাকেন; 
আপনি পাদহীন, অথচ দূর হইতে আগমম 
করেন; আপনার চক্ষু নাই, কিন্তু আপনি 
দর্শন করেন) আপনার জিহ্বা নাই তথাপি 
আপনি রূসক্দ; অতএব আপনাকে সম্পূর্ণরূপে 
জানিতে কে পাংর +_-আপনাকে ভজন] করি। 
হে ঈশ। বেদে আপনাকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে 
অবগত নহেন; বিষুঃ, অধিলবিধাতা ব্রঙ্গা 
যোনীক্ুগণ এবং ইন্দপ্রমুখ দেবগণও আপনাকে 
সাক্ষাৎ সন্ধন্ধে জানেন মা_-ভক্তই কেণল 
জাপনাকে জানে ; অতএব আপনাকে ভজন 

করি। হে ঈশ! আপনার গোত্র নাই, 
জন্ম নাই, নাম নাই, রূপ নাই, শীল নাই, 
দেশও নাই ; আপনি এরূপ হইলেও ত্রিলো- 
কের ঈশ্বর এবং লোকের সর্নঘবিধ কামন! 
পূর্ণ করেন, অতএব আপনাকে ভজন! করি। 
হে ম্মরারে! আপনা হইতেই সকল উৎপন 
এবং আপনিই সব ;- আপনি গৌরীশ, 
আপনি নগ্ন এবং আপনি অতীব শান্ত; 
আপনি বৃদ্ধ, আপনি যুবা এবং আপনি 
বালক,_-অধিক আর কি বলিব, যাহ! আপনি 
নহেন, এমন আর কি আছে ;_-অতঞএব 
আপনাকে নমস্কার করিতেছি । যধন বিপ্র 
বিশ্বানর, অতি হর্যপহকারে এইরূপ স্তব করিয়। 
ভূতলে দণ্ডবৎ প্রণিপাত করিলেন, তখন 
নিথিল বৃদ্ধের বৃদ্ধ সেই বালক বলিলেন, 
হে ব্রাহ্মপ্গু বর প্রার্থনা কর। অনন্তর, 
কৃতী বিশ্বানর মুনি, জুষ্টান্তঃকরণে গাত্রোখান 
করিযা প্রত্ুততর প্রদান করিলেন, _প্রভো ! 
আপনি সর্বজ্ঞ, আপনার অবিদিত কি আছে ? 

৪8৫ 

ভগ্রবন্! আপনি মন্দ্ান্তর্যামী সর্দম্বরলী 
এনং সর্বাতীষ্টপ্রদাতা | আপনি ঈশ্বর, দৈস্ত- 
কারিণী যাচঞয় আমাকে নিযুক্ত করিতেছেন 
কেন? শিশুরূপী দেবদেব, পবিত্র শুদ্ধব্রত 
বিশ্বানরের এই বাক্য শ্রবণ পূর্বক হৃপবিত্র 
ঈষৎ হান্য করিয়া অবিলম্বে প্রত্যুত্তর 
দিলেন,_হে পবিত্র! তুমি শুচিম্বতী বিষয়ে 
যে অভিলাষ মনে মনে করিয়াছ, তাহা অচির- 
কালের মধ্যে নিশ্চয়ই পু, হইবে। হে 
মহামতে! আমি শুচিম্মতীর গর্ভে_ তোমার 
সর্ধদেবপ্রিয় পবিত্র পুত্ররূপ উৎপন্ন হইব। 
আমার নাম হইবে, গুহপতি। তোমার কথিত 
এই পবিত্র অভিলাধাষ্ট স্তোত্র শিবসমীপে 
একবৎসর ত্রিকালে গ্পাঠ করিলে, কামনা পূর্ণ 
হয়।, এই স্তোত্রপাঠে পুষ্ঠি-পৌত্র হয়, ধন 
হয়, সর্কবিষয়ে শান্তি হয়, সকল আপদ 
বিনষ্ট হয় ওন্বর্গ এবং যুক্তিও সম্পন্ন হয়, 
এ বিষয়ে সংশয় নাই। যে অপুত্রক ব্যক্তি, 
একব্সর প্রাতঃকালে গাত্রোখানানস্তর 

উত্তমরূপে স্নান করিয়া শিবলিনপুজন পুরঃসর 
এই স্তোত্র পাঠ করে, সে পুত্রবান্ হয়। ফে 
ব্যক্তি বৈশাখ, কার্তিক এবং মাখমাসে বিশেষ- 
নিয়মাবলম্ী হইয়া ্নানকালে এই স্তোত্র পাঠ 
করে, তাহার সকল ফললাভ হয়। আমি. 
অব্যয় হইলেও এই কার্তিকমাদের প্রসাদেই 
তোমার পুত্রত্ প্রাপ্ত হইব; অন্ত যে ব্যজি 
ইহা পাঠ করিবে, তাহারও পুত্র আমি 
হইব। এই অভিলাধাষ্টক যে কোন ব্যক্তিকে 
দিবে না; প্রত্ব সহকারে ইহা গোপনে 
রাখিবে, এই স্তবপাঠপ্রভাবে মহাবন্ধ্যার্ও 
সন্তান হয়। স্ত্রী অথবা পুরুষ, একবংসর কাল 
নিয়মপুর্্বক লিঙ্গনমীপে এই স্তোত্র পাঠ 
করিলে, নিশ্চয়ই পুত্র হুইবে। এই বলিয়া. 
লিঙ্গমধ্যে আবির্ভূত বালক, অস্তহিত হইলেন 7 
বিপ্র বিশ্বানরও গৃহে গমন করিলেন। 

রঃ দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥ £ 
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একাদশ অধ্যয়। 

অগ্সির উৎপত্তি। 

(..,  অগস্তা বলিলেন, হে হুভগো ! হুনি- 
1.“ জস্ঘিনি! পুণ্যশীল এবং হুশীল, শিবশন্মাকে 

বৈশ্বানরের উৎপত্তি কথ! যেরূপ বলিয়াছিলেন, 
তাহা শ্রবণ কর। অনন্তর যথাকালে যথাবিধি 
গর্ভীধান-কর্মব বিহিত হইলে, বিশ্বান্রপত্থী গর্ভ- 
বতী হইলেন, অনস্তর পণ্ডিত বিশ্বানর, 
গর্ভষ্পন্মনের পুর্বে অর্থা, ততীয় মাসে, 
পুংশ্বববিবৃদ্ধির জন্য গৃহ্যোক্ত বিধি অনুসারে 
উত্তমরূপে পুংসবন কার্য সমাধা করিলেন। সেই 
ক্রিয়াভিজ্ঞ বিশ্বানর, নুখে প্রসব হইবে বলিয়া 
গর্ভের রপ-সমক্ষি-সম্পাপ্ সীমস্োরয়ন-কাধ্য 
অষ্টম মাসে করিতেম। অনন্তর, উত্তম নক্ষত্র, 
কেন্ুস্থ বৃহস্পতি, শুভগ্রহ সকল পঞ্চম নবম. 
মাদি অধুণুস্থানস্থিত এবং শুভলগ্ন; সেই 
সময়ে বিশ্বানর-পত্বী শুচিম্বতীর গর্ভ হইতে 
সব্বামঙ্গল-বিনাশন ইনূহন্দরবদন এক পুত্র 
ভূমিষ্ঠ হইল; উৎপত্তি মাত্রেই তাহার প্রভায় 
'হৃতিকাগৃহ উজ্জ্বল হইল। তংক্ষণা ভূর্ভব্ব- 
পোকনিবাসী প্রানিগণের সম্পূর্ণ হুখরাশি 
উিত হুইল। দিধু-মুখ সৌরভ সম্পাদক, 
গন্ধবহ-বাহন জলদজাল, কমনীয়গন্ধ কৃহ্ম- 
রাশি বর্ধণ করিল। দেবছুন্দতি ধ্বন্তি হইল, 
দিক সকল সর্বতোভাবে প্রসন্ন হইল। 
চতু্দিকস্থ ননী সমুদয়, প্রাণিগণের জদয়ের 
সহিত নিশ্বল হইল। তমোগুণ, অজ্ঞান এবং 
অন্ধকার বিনষ্ট হইল, রজোগুণ এবং ধুলিরাশি 
বিলীন হইল, প্রাণিগণ সব্বগুণ এবং বী্যাবুক্ত 
হুইল) তখন পৃথিবী বড়ই মঙ্গলমরী হইলেন। 
প্রাণিগণের প্রীতিবিধায্বিনী কল্যাণী বানী সর্মত্র 
উচ্চরিত হইল। তিলোত্তমা, উর্ধশী, রস্তা 
প্রভা, বিছাতপ্রভা, শুভা, হুমন্গলা, শুভালাপা 
এবং হুশীলা প্রভৃতি বারাঙ্গনাগণ, দোচুল্যমান- 
মুভাফল-শোভিত, কপু-রাণুরু-মুগনাভি কক্সোল- 

কন পূ, প্রধাল-হীরক দীপাবলী-সমধিত, 
ররিজাুলিও, মরকত-মপি-রাগ-রগ্সিত, দধি- 

কাশীখণ্ড 

 কুঙ্ুমরুচিরমালাভূষিত, পদ্মরাগপ্রবাল গোমেদ 
পৃষ্পরাগ এবং ইন্জরনীল প্রভৃতি রত্বরাজি 
দ্বারা উদ্ভাসিত কণৎ-ক্ধণ-বিলগ্র পাত্র সকল 
মহর্ষে করতলে গ্রহণ করিয়া তথায় আগমন 
করিলেন। সহত্মর সহত্র বিদ্যাধরী কিন্নরী 
এবং অমরাঙ্গনাগণ চামর পরিচালন করিতে 
করিতে মাঙ্গলিক দ্রব্য হস্তে তীয় আগত 
হইলেন। হুম্বরশালিনী গন্বরব্কন্তা, নাগ- 
কণ্ঠ এবং যক্ষকন্ঠারা৷ মূললিত গান করিতে 
করিতে দলে দলে তথায় আসিয়া উপস্থিত 
ইইলেন। মরীচি, অত্র, পুলস্তা, পুলহ, ্রতু, 
অঙ্গিরা, বসিষ্ঠ, কণ্ঠপ, আমি (অগন্ত্য ) 
বিভাগ্ক, মাগুব্য, লোমশ, লোমপাদ, ভরদ্বাজ, 
গৌতম, ভূ, গালব, গর্গ, জাতুকর্ণ, পরাশর, 
আপন্তশ্ব, যাজ্ঞবনধ্য, দক্ষ, বা'্ীকি, মুদগল, 
শাতাতপ, লিখিত, শঙ্খ, শিলাদ, উদ্নুভুক, 
জমদগ্ি, সম্বত, মতন, ভরত, অংশুমান্, ব্যাস, 
কাত্যায়ন, কুংস, শৌনক, নুশ্রত, শুক, ধষ্যশ, 
ুর্ব্বাসা, কুচি, নারদ, তুম্বুরু, উতদ্দ, বামদের, 
চ্যবন, অসি, দেবল, শালস্কায়ন,হারীত, বিশ্বী- 
মিত্র, ভার্গব, সপুত্র মুকণ্ড, দাল্ত্য, উদ্দালক, 
ধৌম্য, উপমন্যু এবং বৎস গরভৃতি মুনিগণ ও 
গনিকন্াগণ, বিশ্বানর-তনয়ের শাতির জন্ত, ধন্য 
বিশবানরা শ্রমে উপস্থিত হইলেন। বৃহস্পতি 
সহ ব্রঙ্গা, দেবশ্রে্ঠ গরুড়ধ্বজ, নন্দি-ভূঙ্গি- 
সমভি াহারে গৌরী সহ বৃষধ্বজ, ইন্প্রমুখ 
দেবগণ, পাতালনিবামী নাগগণ এবং নদী- 
সমভিব্যাহারী মহাসমুদ্রগণ বহুতর বত্ব গ্রহণ 
করিয়া আর সহজ সহজ স্থাবর-পর্কতাদি 
জন্গমরূপ ধারণ করিয়া! সেই মহামহোংসবে 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন; তখন যেন তথায় 
অকাল'কৌমুদী হইল। দেংপ্রবর পিতামহ, 
স্বয়ং বিশ্বানর 'তনয়ের জাতকম্্ম করিলেন। 
অনগুর, তিনি নামকরণ-প্রতিপাদিকা শ্রুতি 
বিচার করিয়া! «এই বালকের নামি গৃহপতি” 
একাদশদিনে কর্তব্য এই নামকরণ-কাধ্য যথা 
বিধানে তাহার নাম নিপ্পাদক বেদ উচ্চারণ 
করত, সম্পাদন করিলেন। সেই বেদ্মনত্/- 

চে 



একাদশ অধ্যায় 

"অন্বমগিঃ গৃহপতি; ইত্যাদি এবং “অঙ্গে. 
গৃহপতে” ইত্যাদি; অপর শাখোক্ত বেদমন্ত্ও 
উচ্চারণ করিলেন। সর্দবপ্রপিতামহ বর্গ 
চতুর্বেদ-মন্ত্রোক্ত আশীর্বাদ দ্বারা অভিনন্দন 
করিয়! এবং বালকদিগের জন্য যাহ! করিতে 
হয়, দেই রক্ষাকার্ধী সম্পাদন করিয়া হংসা- 
রোহণে, হরিহর সমভিব্যাহারে তথা হইতে 
নিক্ষান্ত হইলেন। "্বালকটার কি ত্প! কি 
তেজঃ! কি বা সর্বাঙ্গের লক্ষণ! ও] 
শুচিম্্তীর কি ভাগ্য ! স্বয়ং মহাদেব আবি. 
ভূত হইয়াছিলেন। অথবা শিন্ভক্তগণের 
নিকট স্বয়ং শিব যে আবিভ্ত হইবেন, ইহা 
বিচিত্রই বাঁ কি ? কেননা, শিন্ভক্তেরাও “শিব” 
রোমাঞ্চিত-কলেবরে পরম্পর এই প্রকার স্তব 
করত বিশ্বানরের মহিত বিদায় সম্ভাষণ করিয়া 
যথাস্থানে সকলেই গমন করিলেন । এইজন্যই 
গৃহস্থেরা, পূত্রকামণ। করে ; এই চিরন্তন শ্রুতি 
আছে- পুত্র দ্বাবাই সকল লোক জয় হয়।' 
অপুত্র ব্যক্তির গৃহ শূন্ঠ ; অপুত্রের উপার্জন 
বিফল; অপুত্রের বংশ থাকে না; এবং 
অপুত্রক ব্যক্তি অপেক্ষা অপবিত্র আর কিছুই 
নাই। পুত্রলাভ শংক্ষা পরম-হুখকর বঙ্জ 
আর নাই; এ. ইহলোক ও পরলোক; 
কোথাও পুত্র অপে, পরম মিত্র নাই। ওরস, 
ক্ষেত্রজ, ক্রৌত, দত্তক, স্বয়ংপ্রাপ্ত্, পুত্রিকা-পুত্র 
আর বিপদে রক্ষিত, এই সপ্তুবিধ পুত্র কীত্তিত 
হইয়াছে । পণ্ডিত গৃহস্থ, সপ্তবিধ পুত্রের 
মধো একতম পুত্র রাধিবে। যাহার নাম, যত 
প্রথমে পরিগৃহীত হইয়াছে, সেই পুত্র ত ছ ণ্রেষ্ 
এবং পর পর পরিগৃহীত পুত্রের ভ্রমে ক্রমে 
নিক । বিষুপারিমদদ্বয় বলিলেন,_-পিতা 

বিশ্বানর, চতুর্থমাসে এই বালকের 'নিক্রমণ' ৷ 
কর্ম করিলেন; ষষ্টমাসে অননপ্রশন দিলেন; 
প্রথম বংসরে যখাবিধি চুড়াকরণ করিছবোন। 
অনন্তর কর্মবেন্তা কৃতী পিতা “কর্ণবে কাধ্য 
সমাপন করিয়া, ব্র্ষত্জে বৃদ্ধির জন্য পঞ্চমবর্ষে 
শ্রবণানক্ষত্রে 'উপনয়ন, দিলেন। অনন্তর 

ুবুদ্ধি নিশ্বানর, 'উপাকন্ত্র কার্যের পর, 

৪৭ 

পুত্রকে বেদ অধ্যাপনা করিলেন। বিশ্বানর- 

পুত্র," অঙ্গ, পদ এবং ভ্রমের সহিত সকল 
বেদ, তিন বংসর যথাবিধি অধ্যয়ন করিলেন। 
শক্তিশালী গৃহপতি, বিনয়াদি গুণাবলী প্রকাশ 
করত শিমিত্তমাত্র গুরুর মুখ হইতে সমস্ত বিদ্যা 
গ্রহণ করিলেন। তন্বজ্ঞানী কামচারী দেবধি 
নারদ, বিশ্বানরতনয় গৃহপতিকে নবম বধ 
বয়মে মাতাপিতৃ-শুশষায় রত দেখিয়া, বিশ্বা- 
নরের আশ্রমে আগমনপুর্লক তথায় বিশ্বা' 
নর-দত্ত অধ্য এবং আসন ক্রুচমী গ্রহণ করিয়া 
বিশ্বান্রকে কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। অনন্তর 
তিনি বলিলেন,-_হে মহাভাগ বিশ্বানর ! হে 
শুভব্রতে শুচিম্রতি! এই শিশু গৃহপতি, 
তোমাদের বাক্য গ্কলন করিতেছে ; অতি 
উত্তম। মাতাপিতার বাস্থু পালন ব্যতীত, 
পুজি আর অন্ততীর্ঘ নাই ; দেবতা নাই, গুরু 
নাই, সংকণ্্ন নাই এবং অন্ত ধন্ম্ও নাই। 
ব্রৈলোক্যে পুত্রের পক্ষে মাতাপিতার অধিক 
আর কিছুই নাই, গর্ভে ধারণ এবং পোষণ 
প্রযুক্ত মাতা, পিতা অপেক্ষাও গরীয়মী | গঙ্গার 
পবিত্র জলে স্নান করিলে যে পবিত্রতা হয়, 
জননীপাদোদক দ্বারা নিজদেহ অভিষিক্ত 
করিলে, তদপেক্ষা অধিক পবিত্রতা হুইয় 
থাকে। নিধিলকর্ম্সন্যামী পরিব্রাজক পিতারও 
বন্দনীয় ; এ হেন জব্ধবন্দ্য যতি, তিনিও যত্ব- 
সহকারে মাতবন্দনা করিবেন। মাতাপিতার 
পরিতোষ সাধনই অতযুগ্র তগন্তা, তাহাই 
পরম ব্রত এবং তাহাই পরম ধর্তু। মুখাকার 
দ্বারাই বিনীত বলিয়া! প্রতীয়মান এই শিশু 
গুৃহপতি তোমাদিগকে যেরূপ সম্মান করে, 
কোন অপরুষ্ট বালক, মাতাপিতার তত সম্মান 
কখন করে না, ইহা আমি বেশ বুঝিতেছি। 
বৈশ্বানর ! এস ত, আমার কোলে বস। আমি 
লক্ষণ পরীক্ষা করিব, দক্ষিণ হাতঠী দেখাও। 
নারদমুনি বালককে এই . কথ! বলিলে, শ্রীমান্ 
বালক, মাতাপিতার আক্ষা পাইয়া নারদকে 
প্রণাম করিয়! ভক্তিবিনমতানে, নারদের কেঞ্জুল 
বসিলেন। অনন্তর নারদ, ইষ্টার সর্ধবাঙগ, 
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শিব-শিবা-গণেশ মরণ করিয়া মুনি,_উদ- 
. 'জকুধে দণ্ডায়মান বালকের আপদ-মস্তক, সেই 
'.* গুত্র দ্বারা মাপিলেন। অনন্তর তিনি বলি- 
% লেন, অষ্টোত্তর শতাঙ্গুলি পরিমাণ যাহার 

দীর্ধে প্রস্থে সমান, সে লোকপাল হয়; হে' 
দ্বিজ! তোমার বালকের পরিমাপ সেই প্রকা- 

টি. তালু, জিব! এবং দশনাবলী দেখিলেন। পরে, .যাইতেছে। মাংসল, রক্ততল, সরল, নাতি- 
কুকুমর্সিত ত্রিগুনীকৃত হৃত্র আনফনপূর্ব্বক : স্কুল সমগুল্ফ, ম্বেদহীন, দ্দিক হুশোভন পদদ্বয় 

এই বালকের শ্রশব্ের হুচক। তোমার এই 
বালক, আরক্তস্বল্প-কররেখা-সম্পন্ন বলিয়া সদ। 
নুখী হইবে এবং কশ হুস্ব-লিঙ্গ বলিয়া বাজরাজ 
হইবে। ইহার গুল্ফ ও কট উচ্চাসন যোগ্য 
এবং ইহার নাতি বর্তুল, দক্ষিণাবর্ত ও 
রক্তবর্ণ, ইহা মহৈ্বর্ধের হৃচক। বদি এই 

" বই বটে। যে পুরুষের পৰস্থান ৃক্ষম, পণস্থান | বালকের দক্ষিণাবর্তিনী একধারায় প্রত্াব হয়, 
দীর্ঘ, স্ত্থান রণ, ছযস্থান উন্নত তিনস্থান | এবং বীধ্যে যদি মত্ত এবং মধুর গন্ধ হয়, 
বিভতীর্ণ তিনস্থান হ্ুন্ব এবং ভিনবনস্ত গম্ভীর, 
তাহাকে দ্বাত্রিংশং লক্ষণক্রান্ত বলা ধায়। 

তবে এ রাজ! হইবে। এই শিশুর বিস্তীর্ণ 
মাংসল, নিগন্ফিকৃত্বয় হুখের হৃচক আর হুন্দর- 

“ঘর পথিভ্রমণেও কোমল ; এতহ্ভয়ই রাজ্য- | হয় তু, নিপাতিত করিবেন 

তোমার এই দীর্াযু পুত্রের (১) বাহুদয় (২) | গঠন আজামুলস্থিত বাহুমুগল দিকৃপাল-পদের 
নেত্রঘয়, (৩) চনু,(৪) জানু এবং (৫) | সচক। 'ঘপ্রকার রেখা হস্তে থাকিলে, 
নাসা, এই পঞ্চ নু যেমন দীর্ঘ, এইরূপ দীর্ঘ দেবলোকে রাজ হয়, এ বালকের করতলে 
হওয়াই প্রশন্ত । ইহার গ্রীবা, জঙ্দ! এবং নাঙ্গ সেইবাপ রেখাই আছে ;-_ইহার করতলে, 
হন্ব বলিয়া! এ বালক স্ততির পাত্র । স্বর, অস্তঃ- শ্রীৰ: স চিহ্ন, বজ্রচিহ, চক্রচিহন, পছচিচ্ন, 
করণ এবং নাভি ইছার গম্ভীর ; অতএব এ পিশু মংস্তচিহ, এবং ধনুশ্চট আছে। ইহার 
বড়ই হুলক্ষণ। ত্কৃ, কেশ, অসুলি, দত্ত এবং | দ্বাত্রিংশং দত্ত, গ্রীবা হস্তিতুণডবৎ নুবলিত 
অঙগুলিপর্কসমূহ যেরূপ হৃক্ষা হইলে দিকপাল [ও কন্ঠবৎ ব্রিরেখান্দিত;) স্বর ক্রৌঞ্চ, 
পদ-প্রাপ্তি হয়, এ বালকের মেইরূপই আছে। । ছুন্দুভি, হস, ও মেঘের শবসুশ; 
বক্ষ: উদর, ললাট, স্ষন্ধ। হস্ত এবং মুখ এই ইহাতে 'নিশ্চয় হয়”_সকল রাজ। অপেক্ষা 
হয় স্থান যেরূপ উন্নত হইলে, মহত রধ্- এই বালকের আধিক্য হইবে। ইহার 
প্রাপ্তি হয়, এই বালকের সেইরূপ উন্নতই নগ্ন মধুর স্তায় পিঞ্গলবর্ণ; লক্ষী ইহাকে 
দেখাযায়। (১) করতলদয়, (২) নয়নঘন়- | কখনই পরিত্যাগ করিবে ন|। পঞ্চরেখাযুক্ত 
প্রান্ত, (৩) তালু, (৪) জিহবা, (৫) অধর, ূ ললাট এবং সিংহোদর সদৃশ উদ্র ঝালকের 
(৬) ওষ্ঠ এবং (৭) নখশ্রেণী, এই অপ্তস্থান বড়ই হুলক্ষণ। পদতলে ইহার উদ্ধীরেখা, 
রক্তবর্ণ হইলে, রাজাহুখ লাভ হ্য়। এই নিশাসে পন্গন্ধ, অস্ত পরস্পর সংহত 
শিশুর ললাট, কটি এবং বক্ষঃস্থল যেরূপ . করিয়া হস্ত প্রসারণ করিলে, করতলের কোন 
বিস্তীর্ণ তছাতে ইহার নিশ্চয়ই সর্ববতে- | স্থলেই ছিদ্র থাকে না এবং নখশ্রেণী উত্তম; 
জোভীত প্রব্ধাপ্রান্তি হইবে, অন্তথা হইবে । শিশুটা অত্যঞ্ত মুলক্ষপাক্রান্তা কিন্তু পুর্ণ 

না। এই শিশুর করছর়, কঠোরতাজনক কর্ম শি্খিল কলানিধি চক্তেরন্তায় সর্বগুণান্বিত 
না. করিয়া! কমচী-পৃষ্টৰৎ কঠিন এবং পদতল- | সর্্ব হৃলক্ষণীক্রান্ত এই বালককে বিধাতা 

অতএব 
সর্বপ্রকার যহব করিয়া এই বালককে 
রক্ষা করিবে) বিধাত| রক্র হইলে গুণও দোষের 
কার্ধা করে। এই শিশুর দ্বাদশবর্ধ বয়সে 
বৈছাত অনল হুইতে বিদ্ব হইবার আশঙ্কা 

প্রাপ্তির লক্ষণ। . যেমন রেখ। থাকিলে, 
লোকে দরর্াযু য় এই বালকেরও- তর্জনী- 
যুল?ধ্ব্যারিনী, কনিষ্ঠানুলির পশ্চান্তাগ 
পর্যন্ত সমাগভ-_ঠিক. ম্েইরূুপ রেখাই দেখা 
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বরি। ধীমান্ নারদ এই কথ! বলিয়া! যধাগত 
প্রস্থান করিলেন। সভভাধ্য বিশ্বানর, মারদের 
সেই কথা শুমিযা তখনই দারুন বঙ্রপাত 
হইল মনে করিলেন। বিশ্বানর “হ। হতোহম্মি? 
বলিয়৷ বক্ষঃস্থলে করাধাত করিলেন এবং 
ভাবী পুত্রশোকে আকুল হইয়া অত্যন্ত মুচ্ছা- 
পন্ন হইলেন। গুচিস্বতীও অতিশয় ব্যাকলে- 
কিয়া এবং চুঃখার্ত। হইয়। আন্নন্ধরে হাহাকার 
করত অভিহ্সেহ রোপন করিতে লাগিলেন,_ 
হা শিশো ! হা! গুণনিধে ! হা! পিতবচন-পালন- 

পরায়ণ! হায়! এ অভাগিনীর জরে তুমি 
কেন আসিলে? হা পুত্র! তুমিই আমার 
একমাত্র পুত্র; তোমার গুণ।বলী-ম্মরণ-রূপ 
বীচিমালা-সন্ভুল শোকসাগরে নিপতিতা! হইলে, 
সে ভয় হইতে তুমি ভিন্ন কে আমাকে রক্ষা 
করিবে। হ! শিশো! হা স্থপবিত্র। হ! 

কমলায়তাক্ষ! হা লোক-লোচন-চকোর-হৃধা- 

কর। হা পিঠতনয়ন-কমল-দিবাকর! হায়! 
তুমি যে আমার সহস্র উংসবের সহত্র হুখের 
একমাত্র হেতু। হায়! পুচন্ন-বদন! ায়! 
তোর যে বাবা! আঙ্গুলের নখটা পধ্যন্ত সুন্দর ! 
হায়! তুই যেবাবা! যিষ্ববচন-হৃধার সাগর! 
হায়! কত ছুঃধে তোকে আমরা এখানে 
পেয়েছি! বাবা গৃহপতি ! তোকে পাইবার 
জন্ত আমরা ন। করিয়াছি ক? হায় বাবা তোর 

জন্য কোন্ দেবতার পূজা! না করিয়াছি, কোন্ 
তীর্থে বাগ ন। করিয়াছি? অরে পুণ্যমাত্র- 
লভ্য। আমি তোর জন্য" কোন্ নিম্বয, ওষধ, 
মন্ত্র এবং যন্ত্রের সাধনা না করিধাছি? অরে 
সংসার-সাগরের তরণি ! ছুঃখভার হরণ কর্; 
অরে সুখসাগর ! মুখচন্গ প্রদর্শন কর্। বাবা! 
তুই আমাদের পুক্নাম-নরক-সমুদ্র-শোষণকারী 
বাড়বাষ্ছি; স্বীয় বচনামত সেচনে পিতার জীবন 
প্রদান কর। হায়! এই ভাবী অমঙ্গল 
জানিয়াও কেন দেবগণ তোর্ জন্মমহোসবে 

সকলে যুগপৎ মিলিত হইলেন? কেনই 
ঝা তাহার! হায়! একস্থানে সকল গুণ, শীল, 
'কলাকলাপ,,সৌন্দর্ঘা এবং হুলক্ষণ অবলোকনে 
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পূর্ণ আনন্দিত হইলেন? -হে শস্তো! হে. ০8 
মহেশ! ছে করুণাকর ! হে শুলপাণে ! বেদ- 
বেস্তারা৷ বলেন,__আপনি মৃত্যাষ্গয়; আপনার 
প্রদত্ত শিশুতনয়ে যদি যমের আঘাত হয়, তবে 
বলুন, জগতে কাহার ন! নিপাত হইবে ? হায়! 
হায়! হা বিধাতু ! আপনি বহু প্রযত্বে, মেই 
সংসার-তাপহারী বালককে অগাধ-মধ্যে উত্তম- 
রত্র-সার প্রনল বিশাল গুণ-সাগর এবং আমার 
সমীপবর্তী করিয়া কেন নির্ধাণ করিলেন ? 
কেননা, অচিরে ত আবার আপনিই অপ- 
হরণ করিবেন। হে কাল! তোমার রাজ্জী 
কি পুত্রনতী নহেন? অথবা ভিনি পুত্রবতী 
হইলেও পুত্রের মুখচন্্। তোমার কালতা 
( অন্ধকার অথচ নাশন্ডহ ) দূর করিতে পারে 

নাই। নতুবা, হে বজ্তম্টির! মণালসদৃশ 
অতিকোমালাঙ্গ বালককে কাঠার কুঠারসম 
দংগ্টাঘাত কি করিয়া করিবে? শুচিম্বতী, 
বহুবার এইক্ূপ বিলাপ করিলেন; তাহার 
নয়ন-জলধারায় শত শত ন্দী উৎপর হহয়া 

তাহাতে বুঝি উত্তাল তরঙ্গ খেলিতে লাগিল! 
পুত্রশৌকানল-সম্তপ্ত! বিশ্বানর-পত্ঠী, অ শুর, 
অত্যন্ত উষ্ণ এবং দীর্ঘনিশ্বাস পারত্যাগ করত 
শুঙ্ধ হইতে লাগিলেন। তাহার সেই করণ 
বিলাপ শ্রনণে বুঝি তরু-লতাগণও পবনক্কম্পন- 
চ্ছলে বারংবার শিধর সঞ্চালন করিয়। কুহ্ুমাশ্ 
বর্ষশ করত বিহগনূজন স্বরূপ আত্তন্বরে রোদন 
করিতে লাগিলেন । শুচিম্মতী এত অধিক শুক্ত- 
কে আন্তন্বরে রোদন করিয়াছিলেন যে, গিরি. 
৷ কন্দরমুখী সর্বদিত্যগুলীও পণ্ু*পক্ষিসদণার-শুনত 
হইয়। উচ্চ প্রতিধ্বনিচ্ছলে যেন রোদন করিতে 
লাগিলেন বলিয়। বোধ হইল। এই আর্তনাদ 
শ্রবণে, বি্বানরও মোহযুক্ত হইয়,-_“কি, এ; 
কি,কি, একি! আমার বাহ্াপ্রাণ, অন্তরাত্মা- 
শরয়, সকলেন্দ্িয্নের পরিচালক গৃহপতি কোথায়" 
বলিতে বলিতে উখিত হুইলেন। অগন্ঠ্য 
বলিলেন,_অনস্তর গৃহপতি মাতাপিতাকে বহু 
শোকাঝুল দর্শন করিয়া ঈষ- হান্ত-সহকাঞ 
বলিলেন, মা! এত ভয় আপ: -ধর কোঁথ। 
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হইতে হইল ! আপনাদের চরণরেণুরূপ কবচ 
দ্বারা আরৃতদেহ আমাকে স্বয়ং কালও বিনঈ 
করিতে পারে না; অতি ন্বুদ্র নগণা বিদ্যুৎ ত 
পরের কথা! হে মাতাপিতা! আমার প্রতিজ্ঞা 
শুনুন,_যদি আমি আপনাদের সম্ভান হই, 
ত, আমি সর্বজ্ঞ, সাধুগণের অর্ধাভীষ্টপ্রদ, 
কালকৃটবিষপায়ী কালকাল মহাকাল মৃত্যুঞ্জয়কে 
আরাধন! করিয়া এমন কন করিব যে, তাহাতে 
ব্হাতও আমার নিকট ভয় পাইবে। বৃদ্ধ 
্রা্মণ-দম্পতি অকালে হৃপাবৃষ্টির তুল্য না 
এই বাক্য শ্রবণে শান্ততাপ হইয়া বলিলেন,_ 

“এই বিনাযেতে বৃষ্টি, বিনাক্ষীরসদূদে অমতোৎ- 
পত্ভি এবং বিনাচন্ে কৌমুদীকান্তি কোথ৷ 
হইতে আমাদিগের অত, হৃখসম্পাদন করিল ! 
কি বলিলে ! কি £লিলে ! আবার বল, আবার 
বল) _-কি ?__-কালও বিনাশ করিতে পারিবে 
না, অতিশ্ুদ্রা নগণ্যা বিদ্যুৎ ত দূরের কথা ? 
তোমার কীর্তিত দেবদেব মৃত্যুঞ্জরে আরাধনাই 
আমাদের শোকশাস্তির মহান্ উপায়। বাবা! 
তবে সেই কামনার অভীত সিদ্ধিদায়ী কালহারী 

: মহাদেবের শরণাপন্ন হও, ইহার অপেক্ষা 
উৎকৃষ্ট হিতকর আর কিছুই নাই। বাপ! 
পূর্ধবকালে, কালপাশবদ্ধ শ্বেতকেতুকে ত্রিপুরারি 
যেরপে রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা কি 
তুমি শুন নাই ? অষ্টমবর্ায় বালক শিলাদ- 
পূত্র মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতেছিলেন, শিব 
তাহাকে রক্ষ। করিয়। জগদানন্দকর নন্দী, 
নামে আপনার পারিষদ করিয়াডেন। ক্ষীরোদ- 
মথন-সম্ভৃত, গ্রলয়ানলসদৃশ ঘোর হলাহল 
পান করিয়া তিনি ত্রিভুবন রক্ষ! করিয়াছেন। 
ত্রিলোকসম্পতিহর্ভ৷ মহাদর্পাৰিতি জালম্ধর 
অনুরকে যিনি পদানুষ্ট-রেখোতপন্ন চক্র দ্বারা 
বিন্ই করিয়াছেন; যে ধূর্ভটি বিষুধ্কে বাণ 
করিয়া বিষ্কুরূপী-এক-শরপাত-সম্ভৃত অনল- 
রাশি দ্বার! ব্রিপুরকে সর্ববতোভাবে দগ্ধ করিয়া- 
ছেন; ত্রৈেলাকের আধিপত্য. লাভে মদমূঢু 
্কাহুরকে. ধিনি শূলাগ্রে প্রোথিত" করিয়া 
ঘুতধ্সর ৃর্ধ্যতাপে বিশু করিয়াছেন; 

কাশীখণ্ড। 

যিনি ব্রেলোক্যবিজয়-গর্বিত কামকে, ব্রহ্ধাদি 
দেবগণের সমক্ষেই দৃষ্টিপাভ মাত্রে অনগ 
করিয়াছেন,_পুত্র! ব্রহ্মার্দিরও একমাত্র কর্তী, 
বিশ্বরক্ষণ-মহামণি সেই মেখবাহন অদ্যুত 
শিবের শরণাপন্ন হও । গৃহপতি, মাতাপিতার 
এইরূপ অনুমতি পাইবার পর, তাহাদিগের 
চরণধুগলে প্রণাম ও তাহাদিগকে প্রদক্ষিণ 
করিয়া এবং অনেক আশ্বাস দিয়া নির্গত 
হইলেন। কল্লান্ত-সম্ভূত সম্তাপ হইতে বিশ্বেশ্বর 
গাহাকে রক্ষা করিতেছেন। বিচিত্র-গুণশালিনী 
হিমহারশুভ্রা জাহুবী, ।হারলতার স্তায় ধাহার 

কণভূমিতে অবস্থিত হইয়া শোভা সম্পাদন 
করিতেছেন ; ধিনি, সংসারতাপ-তপ্ত জনগণের 
পুর্জন্স বরণার সাহায্যে বারণ করিতেছেন 
এবং অসিধারার সাহায্যে ছেদন করিতেছেন; 
নুর অগ্তরাঙ্গ যোগলভ্য নির্কাণমুক্তি সর্ববসমক্ষে 
প্রকাশ করিয়া আছেন বলিয়৷ পণ্ডিতের! ধাহার 
কাশী নাম দিয়াছেন,__সেই ব্রহ্ম-নারায়ণাপি- 
দুর্লভা কাশীতে উপস্থিত হইয়া! গ্হপতি, 
সংসারতাপ-তপ্ত আকর্ণ বিস্তৃত নয়নযুগলে দর্শন 
করিতে করিতে প্রথমেই মণিকর্ণিকায় গমন 
করিলেন। তিনি তথায় যথাবিধি স্নান করিয়। 
ত্রৈলোক্য প্রাণি-সন্তাণ-কারী বিজুবিশ্বেশ্বরকে 
অবলোকন করত প্রণাম করিলেন। গৃহপতি 
সেই লিঙ্গ দেখিয়। দেখিয়! জ্দয়ে পরম পরি- 
তোষ লাভ করিলেন। তিনি ভাবিলেন, ইহা 
নিশ্চয়ই শ্বব্ক্ত পরমানন্দমূল। সচরাচর 
ত্রিভুবনে আম! অপেক্ষা“ধন্ত আর কেহ নাই; 
যেহেতু আজ আমি প্রভু বিশ্বেশ্বরকে দেখিলাম । 
ত্রলোক্যের সারপর্নাস্ব ই বুঝি এই পিগাকারে 
বিরাজমান ? অথব৷ ক্ষীরসমুদ্র হইতে উখিত 
অমুতপিগ্তই বুঝি এই। অথবা ইনি আত্ম 
জ্ঞান-তেজের প্রথম অস্কুর ; কিংবা! ব্র্ধানন্দের 
উত্তম মূল। যোগিজনের হুদয়পন্নস্থিত যে 
আনন্দময় ব্রদ্ম নিরাকার বলিয়া কথিত, তিনিই 
কি লিঙ্গচ্ছলে সাকারত্থ প্রাপ্ত হইয়াছেন. 
অথব! ইনি কি ব্রদ্ধাস্ত্রের আধার, নানা রত্বপূর্ণ 
ভাণ্ড? অথবা এই. লিঙ্গ মোক্ষবৃক্ষেরই ফল, : 
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এ বিপয়ে সংশয় নাই! কিংবা! নির্ববাণ-লক্ষমীর 
শুরুপুণ্প-ভূষিত কেশপাশও হইতে পারেন 
অথঝ! ইনি কি কৈবল্যরূপিণী মল্লিকালতার 
স্তাবকাতী্প্রদ্ পৃপ্পগুস্ছ? না; _মুক্তিলক্ষীর 
আনন্দ-ক্রীড়নক-কনুুক? কিংবা ইনি মুক্তির 
উদ্দয়াচল হইতে উদ্দিত ম্ধাকর কি সংসার, 
মোহান্ধকার-বিধ্বংদী দিবাকর? না,_ইনি 
মঙ্গল-ররমণীর রমণীয় লীলা-দর্গণ ?_-ও' . 
বুৰিয়াছি; আর কিছু নয়,_-সকল দেহীরই 
বতর কর্মমবীজের আশ্রয়, অদ্ভুত বীজপুরক 

' ফলই ইনি। যেহেতু এই নির্বাণ-মুক্তিপ্রদ 
লিঙ্গে বিশ্ব অর্থাং কর্ধব নামক নিখিল বিশ্ববীজ 
লয় প্রাপ্ত হয়, এইজন্য ইহার নাম 'বিশ্বলিম 
আমার ভাগ্য উদয় হওয়াতেই মহধি নারদ 
আসিয়া সেই কথা বলিঘ্নাছিলেন, তাহাতেই 
যে আমি রুতার্থ হইলাম! গৃহপতি এই 
প্রকার আনন্দ-ম্ধারস দ্বার পারণ করিয়া, 
শুভ দিনে সর্বহিতপ্রদ লিঙ্গ স্থাপনপুর্্বক 
অজিতেক্িয় জনগণের হুঙ্গর ঘোরতর গিয়ম 
সকল গ্রহণ করিলেন। পৃতাস্বা গৃহপতি 
প্রত্যহ অষ্টোতর শতকুত্ত-পূর্ণ বন্ধ-পৃত গঙ্গাজল 
ঘার| শিবলিন্গকে নান করাইয়া অষ্টাধিক- 
সহঅপু্প-গ্রথিত। নীলোঘপল-পুষ্পময়ী মাল৷ 
প্রনান করিতে লাগিলেন। গৃহপতি ছয় মাস 
যাবং প্রতি সার্ঘ সপ্তম দিনে মাত্র কন্দ, মূল 
এন্ং ফন ভোজন করিয়া রহিলেন। আর ছয় 
মাম যাবং প্রতিপক্ষান্তে গলিত-পত্র ভোজন 
করিযা রুহিলেন। ছয় মাসমাত্র বানুভোজী 
হইয়! থাকিলেন, ছয় মাম জলবিদু পান কিয়া 
রহিলেন। এইরূপ অবস্থায় দুই বংসর অতীত 
হইল। গৃহপতির জয় হইতে দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রম 
হইলে, নারদের সেই বাক্য যেন সত্য করিশার 
জন্তইঞ্বস্্ধর ইন্দ্র তাহার নিকট সমাগত হুই- 
লেন এবং বলিলেন, বর প্রার্থনা কর। মার 
যাহা মনোগত, আমি তাহ! দিতেছি। হে 
বিপ্র! আমি সাক্ষাৎ শতক্রতু; তোমার শুভ- 
ব্রত-কলাপে আমি প্রমন্ন- হইয়াছি। ধীর 
মুনিকুমার; মহেন্দের এই কথ! শ্রবণ করিয়া 
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শুকবং মধুরাক্ষর-সম্পনন সারবাঁক্যে বলিলেন -- 

হে বৃত্রহ্দন ! হে মেখবন্! আপনি যে বন 
পাণি, তাহ! আমি জানি; কিন্তু আপনার 
নিকট আমি বর প্রার্থনা করি না; আমার 
বরদাতা আছেন শঙ্গর। ইন্দ কহিলেন, 
বালক! আমি ভিন্ন আর শঙ্কর (মঙ্গলকর ) 
কেহ নাই ; আমিই দেবগণের দেবত; অতএব 
তুমি মুখত| পরিত্যাগ করিয়া আমার নিকট 
ধর প্রার্থনা কর। ব্রান্মণবালূক বলিলেন, 

হে অহল্যাপতে ! অসাধু! গোত্রশক্র ! পাক" 
শাগন ! যাও; আমি স্পষ্ট বলিতেছি, পশুপতি 
ভিন্ন আর কোন দেবতার নিকট প্রার্থনা করি 
ন1। ইন্দ, বালকের এই বাক্য শ্রবণমাত্র ক্রোধ- 
তক্ত'লোচনে বজ গ্টদ্যত করিয়! তাহাকে 

ভীতি প্রদর্শন করিলেন। ঞ্কাই বালক, শত 
শত পা স্ালা-সমাকুল ব্জ ক্ববলোকন করি! 
নারদের বাক্য ম্মরণ করত ভীতিবিহ্বল হইয়া 
ৃচ্ছিত হইলেন। অনস্তর,তমোবিনাশক গৌরী- 
পি শল্তু, "উঠ, উঠ; তোমার মঙ্গল হউক” 
এই বথা বলিতে বলিতে স্পর্শ দ্বারা যেন 
জীবন প্রদান করত তথায় আবির্ভূত হইলেন ।: 
বালক, নিশা-দমাগমন্ুপ্ত-কমলোপম নয়নঘ্য় 
উন্মীলনপুর্ঘক গাত্রোখান করিয়া! সম্মুধে, শত 
সূ্ধ্যাধিক প্রভাসম্পন্ন শস্তুকে অবলোকন করি- 
লেন। নীলকঠ, ললাটলোচন, বৃষধ্বজ, জটাঁ 
জুট-শোভিত চন্দ্রশেখর, ত্রিশুল-পিনাকপ্রহরণ- 
ধারী উত্জ্বলকপূর-গৌরাম্ন, গজচর্খ-পরিধান 
এবৎ বামান্ধে পার্দতী আসীন! ;--এইরূপ 
অবলোকনপুর্জীক গুরুবাক্য এবং শ্াস্ব ম্মরণ 
করত, তাহাকে মহাদেব বলিয়া বুঝিতে পারিয়া 
আনন্দ-বাপ্পাকুল, রদ্বন্বর, রোমার্ষিত-দেহ 

এবং আত্মবিস্থৃত হইয়। ক্ষণকাল চিত্রপৃততলি- 
[রন্তায় নিস্তবভাবে রহিলেন। সেই বালক 
[খন স্তব করিতে, নমস্কার করিতে এবং কিছু 
নিবেদন করিতে পারিলেন না, তখন শঙ্গর 
ঈষং হান্ত করিয়া বলিলেন, -শিশু গৃহপতি ! 
আহা"! উদ্যত-ব্ত্রপাণি ইন্্র হইতে তুমি শঁ় 
গাইয়াছ, আমি তাহা জানিয়াছি তীত হইও 
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না) আমি তোমার পরীক্ষা এইরূপ করি- 
যাছি। আমার তক্তের উপর, ইন্দ্র, বজ্র এমন 
কি বয় যমেরও প্রচুত নাই; আমিই ইন্- 

' "পে তোযাকে জয় প্রণর্শন করিয়াছি। হে 
' ভদ্র! আমি তোমাকে বর দিতেছি; তুমি 

অগ্িপদ প্রাপ্ত হও। তুমিই দকল দেব্গণের 
 মুখহুইবে। হে.অগ্নে! তুমি সর্্রউ়তেরই 

অন্তশ্চারী হও। ধর্মরাজ এনং ইজ, ইহাদের 
রাজ্য ছুই পার্থে; মধাস্থলে দ্রিক্পাল হইয়! 
তুমি রাজ্য লাভ কর। তোমার স্থাপিত এই 
লিগ সর্লাতেজোব্পূক হইবেন এবং তোমার 

কাশীখণ্ড। 

দ্বদশ অধ্যয়। 

নৈধাতলোক এবং বরুণলোক | . 

শিবশশ্মা বলিলেন, হে শ্রীহরিচরণ-কমল- 
(রণুধূমরিতালক পুরুষপ্রবরত্বয়! ক্রমে নৈথ- 
তাধিলোক কলের কথ! কীর্তন করুন। বিমু- 
পারিষদঘ্য় বলিলেন, হে মহানাগ! শ্রবণ 
কর;-_সংযমিনীপুরীর পরবর্তিনী, _পুণাজনা- 
ধিষ্টিত! দিকৃপাল ন্থি'তের এই পবিত্র নগরী ; 
পর-দ্রোহ-পরাজ্দুখ রাক্ষসগণ, ,সদা এই স্থানে 
বাস করিতভেছেন। ইহীর! জাতিমাত্রে রাক্ষস, 

নামানুসারে 'অগ্ীশ্বর' নামে বিখ্যাত হইবেন। স্বভাবে কিন্তু যথার্থ ই 'পুপ্যজনঃ। যে নীচ- 
যাহার! অগ্রীশ্বরের,ক্ত হইবে,তাহাদের কখনই বর্ণোংপন্ন ব্যক্তিরাও শ্রুতি-স্মৃতি-বিহিত পথেই 

বিছবাদস্থির ভয় থাকিবে না; অধিমান্দা তয় | চনিয়! থাকে,_ম্মৃতি-নিষিদ্ধ অন্লপান কদাট 
থাকিবে না এবর্ডা' অকাল-নত্যু হইবে, না। 
কাশীতে এই সর্বাসমৃদধিপ্রদ অস্বী্থর শিবপুজ! 
করিবার পর দৈবযোগে যদি অন্তত্র তাহার মতা 

গ্রহণ করে বা; ধাহারা নিকুষ্ট জাতিতে উৎপন্ন 
হইয়াও বদনে বস্ব দিয়া দ্বিজলমীপে পরক্থ্ী, 
পরদ্রব্য ও পরাপকারে পরাজ্ুখ এবং ধর্মানু 

ঘঘটে) তাহা হইলে সে, অগিলোকে সঙম্ম'নে | গামী; যাহারা দ্বিজসেবোংপন্ন অর্থ হ্থারা 
বাম করে। এককল অগ্িলোকে বাদ করিবার 
পর, পূনরায় কাশীপ্রাপ্ত হইয়া মুক্তি লাভ 
'করে। ঝুেশ্বর, মহাদেবের পূর্ববাংশে এবং 
গঙ্গার পশ্চিমতীরে অবস্থিত অনীখরের আরা- 
ধন! করি"ল মানব অগ্নিলোকে বাস করে। হে 
দিকপাল! তুমি মাতা, পিতা, বন্ধু, মিত্র এবং 
স্বজনগণ সমভিব্যাহারে এই বিমানে আরোহণ 
করিয়া এইরূপে গমন কর। শিব এই কথা 
বলিয়৷ তাহার বন্ধুবান্ধব সকলকে আনয়নপুর্কাক 
মাতাপিতার সমক্ষে গৃহপতিকে 'দিকপালপদে 

, অভিষিক্ত করিয়া সেই লিঙ্গে প্রবেশ করিলেন। 
বিঞ্ু-পারিষদদ্ধয় ধলিলেন, হে শিবশর্দন | 
এই তোমার নিকট অগ্নির স্বরূপ বর্ণনা করি- 
লাম। আর কি শুনিতে ইচ্ছুক হইয়াছ বল; 
তাহাও বলিতেছি। 

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥ 

আত্মপোষণ করে; দ্বিজাতির সহিত" সত্তা- 
ষণাদি কার্যে যাহারা সন্দদা সন্কুচিতাবয়ব ; 
যাহারা আহুত হইলে “জয়, জীব, তগবন্ ! 
নাথ ! ্বামিন্।” এইরূপ বলিতে বলিতে কথা 
কহিবে; যাহারা নিত্য তীতন্গানপরা়ণ, নিত্য 
দেবপুজা-তৎপর এবং ন্বনামকীর্তন পুরঃসর 
নিত্যই বিজ প্রণাম করে ) দম, দান, দয়া, ক্ষমা, 
শৌচ, ইন্দিয়নিগ্রহ, অচৌর্ধা, সত্য এবং 
অহিৎসা, এইগুলি সক ধর্মের মূল, _অবশ্ঠ 
কর্তব্য ধন্থে যাহার! সতত উদ্যোগী; যে কোন 
নীচ জাতিতে জন্মগ্রহণ করুক না কেন, তাহারা 
মর্ধভোগ-সম্পন হইয়৷ এই শ্রেষ্ঠপুরে বাস 
করে। গ্রেচ্ছারাও যদি নির্বাণ প্রদায়িনী 
কাশী ব্যতীত অন্য উত্তম তীরে আত্মঘাতী না 
হইয়া মরে, তাহারাও এই লোক ভোগ করে। 
যে সকল বাক্তি আত্মঘাতী, তাহার৷ ঘোরাদ্ধ- 
কার নরকে প্রবিষ্ট হয়, ক্রমে সহ নরক 
ভোগ করিয়া তাহারা গ্রাম্য-শৃকর হয়। অত- 
এব, আত্মহত্যায় এই দোষ দর্শন করিবে; । 
কদাচ আত্মহত্যা করিবে না। আত্মঘাতী 
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' ব্যক্তিদের ইহ্-পরকালে শুভ হয় না। কোন 

৮ পল্লী-নেতা ছিল। 

্ 

৮ 

কোন তত্বজ্ঞগণ, কেবল সর্বতীর্থরাজ সর্ব- 
কামপ্রদ প্রয়াগে ইচ্ছানুসারী মৃত্যুর কথা 
বলিয়াছেন। দয়া-ধন্মানুগামী পরোপকার- 
পরায়ণ যে কোন ফ্লন্তাজও পরকালে এই 
লোকে শ্রেঠভাবে বাদ করে। এই দিকৃ- 
পালের বৃত্তান্ত বগিতেছি, ক্ষণকাল শ্রবণ 
কর। পুর্বকালে বিদ্ধ্যাটবীর মধ্যে নির্বি্ধ্। 
নদীর তীরে শবরালয়স্থিত জনগণের শ্রে্ট 
তীব্রপরাক্রমশালী, পিঙ্গাক্ষ নামে এক শবর- 

যে বীর দর হইতেও 
হত্যা করিতে.সক্ষম, সেই পিঙ্গাক্ষ ত্রুরকর্ে 
পরাজ্মুখ ছিল। পধিক-শক্রু ব্যান্রাদি হিৎ্র 
ভাস্তুকে সে যতুসহকারে বধ কব্িত। কিরাত- 

ধর্মে তাহার জীবিক! নির্বাহ করিতে হয় বটে, 
কিন্তু তাহাতেও তাহার দয়াণুতা ছিল অন্তান্ 
সজাতির স্তায় ধর্মপরাজুখ হইয়া সেই ধর্ম 
ব্যাধ,-_বিশ্বস্ত, নিদ্দিত, মৈখুনাসক্ত, তৃষণত্ত, 
শিশু এবং গর্ভ-লক্ষণসম্পন্ন পণ্ড-পক্ষীর্দিগকে 
ব্ধ করিত না। সেই ব্যাধ শ্রমার্ত পথিক- 
দিগকে বিশ্রাম করিতে দিত,ন্ষুধার্ত পথিকদিগের 
ক্ষুধা মোচন করিত এবং পাছৃকাহীন পথিককে 
পাদুকাদান করিত। বিবস্ত্র পধিকর্দিগকে অতি 
কোমল মুগ-চম্ম প্রদান করিত, আর সেই 

প্রাস্তরের কান্তারমার্গে পথিকদিগের সে অনু- 
গমন করিত। তাহাদিগের নিকট অর্থগ্রহণে 
অভিলাষও করিত না; পথিকদিগকে অভয় 

তী 

প্রদান করিত এবং বলিয়া দিত,_-“সমস্ত 

নিন্ধ্যাটবীর মধো যেখানে হউক, আমার নাম 
করিবেন, ছষ্টলোকের ভয় থাকিবে না।” পুত্র 
সমভিব্]াহারে .পিঙ্গাক্ষ, ন্ত্যিই চীরধারা 
তাপসদ্দিগকে অবলোকন করিত, ত্াহারাও 
প্রতিতীত্থ তাহাকে আশীর্বাদ করিতেন। 
পিঙ্গাক্ষ, এইরূপে অবস্থিতি করিলে, স্লেই 
বিদ্ধ্যাটবী নগরবং নিয় হইয়াছিল। পিঙ্গা- 
ক্ষের ভয়ে, কি'ছু& পথিক, কি অপর, কেহই 

ঠেপথিকদিগকে আক্রমণ করিতে পারিত না। 
একদা। সমীপগ্রামবামী তদীয় পিতব্য অর্থ- 

৫৮৩ 

সম্পন্ন চীরধারী তাপসসণ্ষের অতীব কোলা- 
হল শুনিতে পাইল। সেই শ্বুদ্র লুক, 
তন্ধনলোভে সেই পথিকসক্গে র বিনাশে উদ্যত 
হইয়া অগ্গ্র গিয়া অতি গোপনে পথরোধ 
করিয়া রহিল। পথিকসার্থের আমুক্কাল অব. 
শি্ট ছিল, এইজন্যই পিক্ষাঙ্গ মণয়ায় গিয়া 
সেঈ আন্গণ্যে সেই পথের সমীপেই রাত্রিতে 
শ্“স্থান করিতেছিল। পরপ্রাণ-নাশক পুরুষ- 
[াগের মনোরথ সিদ্ধ হয় না; কুননা, জগ- 

দীশ্বরের পরিরক্ষিত জগৎ তাহার প্রসাদেই 
কূুশলে থাকে । অতএব বিদ্বান লোক, কদাচ 
পরের অনিচিন্তা করিবে না। কেনমা, 

বিধাতা যাহ৷ স্থির করিয়াছেন, তাহাই হয়; 
| অনিষ্টচিন্তায় কেবল পাঠসিসঞচ়ই হইয়। থাকে । 
অতএঝু আস্মনুখাভিলাষী ব্যপ্তি ই্টানিষ্ট চিন্ত। 
করিবে না। একান্তই যদি চিন্তা করিতে হয় 
ত মুক্তির উপায়ই চিন্তনীয় ; অস্ত কিছু চিন্ত- 
নীয় নহে। রূজনী প্রভাত হইলে, খুব একটা 
কোলাহল হইতে লাগিল, “অরে ভটগণ! ব্ধ 
কর, মারিয়! ফেল; উলঙ্গ কর্ )৮ "অনে 
ভটগণ! আমর! চীরধারী তাপস, আমাদিগকে 
মারিও না, রক্ষা কর; অনায়াসে লুঠ কর, 
আমাদের যাহা আছে গ্রহণ কর; আমরা 
বিশ্বনাথ-পরায়ণ অনাথ পথিকরৃন্দ, বিশ্বানাথই 
আমাদের নাথ, আমাদের দুরদৃষ্ট ক্রমে তিনি 
এখন যেন দৃরব্তাঁ) হায়! এই হুর্গমপথে 
প্রাণ-ভিক্ষুক আমাদের আর কে নাথ আছে? 
আমরা পিঙ্গাক্ষের বিশ্বাসে, এই পথে সদা 
সর্বাদা অকুতোভয়ে যাতীয়াত করি, কিন্তু সেই 
ব্যক্তিও এই বন হইতে দূরে রহিয়াছে ।” যোল্ধা 
পিঙ্গাক্ষ, চীরধারী পথিকদিগের এই কথ! শ্রবণ 
করিয়! “ভীত হইও না, ভোমরা ভীত হইও 
না” এই কথা বলিতে বলিতে তথায় আঙ্গিতে 
লাগিল। সেই তাপসপ্রিয় ভিন্ন তাহাদিগের 
কম্মসৃত্রে আরুণ্ট হইয়া যেন তাহাদের মুর্তিমান্ 
আমু সায় ক্ষণমধ্যে তথায় উপস্থিত হুইল |) 
“এ কে, এ কোন্ ছ্রাচার,_-আমি পিঙ্গাক্ষ, 
আমি জীবিত থাকিতে আমা: প্রাপ্রতুল্য 



৫৪ 

পথিকদিগের ধনলুনে অভিলাধী হইয়াছে ?” 
পিঙ্গাক্ষের পিতব্য পাপিষ্ট তারাক্ষ পিঙ্গাক্ষের 
এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ধনলোচ বশত পিঙ্গা- 
ক্ষের প্রতি পাপ-চিস্তা করিল। «এই কুল- 
পাংসন, কুলধর্খব পরিত্যাগ করিয়া অবস্থিত; 
আমি চিরদিনই ভাবি,অদ্য ইহাকে আমি নিশ্চ- 
সই নিহত করিব।” এই প্রকার বিচার করিয়া 
সেই হৃষ্টাত্বা, ক্রোধে ভূৃত্যগণকে আক্ত। 
প্রদান করিল.__“প্রথম এই পিঙ্গাক্ষকে তোরা 
বধ কর, তারপর এই কার্পটিক তাপসদিগকে 

বধ করিস।” এই কথায় তারাক্ষের দুরাচার 
ভৃত্যগণ কলে সেই এক পিঙ্গাক্ষের সহিত 

যুদ্ধ করিতে লাগিল; পিঙ্গাক্ষ, যুদ্ধ করিতে 
করিতে কোন রূপে ভ্রুমে ক্রমে সেই পথিক- 
দিকেও আপন: পল্লীসমীপে আনয়ন করিল। 
তখন সেই বহু-যোক্ু সঙ্গত একাকী 'ৰীরের 
পল্নকীয় শরজালে, ধনুর্বাণ ছিন্ন হইয়াছিল, 
বর্মও ছিন্ন হইয়াছিল। (বন্ুর সহিত একের 
যুদ্ধ কতক্ষণ চলিতে পারে ?) শ্যদি আমি 
রাজা হইতাম ত ইহার্দিগকে নিপল করিতাম” 

. এইরূপ অভিলাষ করত পরের জন্ত সেই ব্যাধ 
প্রাণত্যাগ করিল। তখন, চীরধারী তাপস 
পধিকেরাও পিঞ্জাক্ষের অধিরত পল্লী প্রাপ্ত 
হইয়া ভয়শৃন্ত হইলেন মরণকালে বুদ্ধি 
যেরূপ হয়, পারলৌকিক গতি তদনুসারে হইয়া 
থাকে । এইজন্যই সেই পিঙ্গাক্ষ, নৈঝতরাজ 
হইয়। নির্ধতিদিকের দিক্পালপদ প্রাপ্ত হইল । 
এই আমরা তোমার নিকট নৈর্ধতরাজের 
দ্বরূপ কীর্তন করিলাম। নৈধ'তলোকের 
উত্তরে এই অদ্ভুত লোক-_বরুণলোক। 

'ব্বাহার৷ ভ্ভায়োপার্জিত ধন ছারা কপ, বাপী 
এবং তড়াগার্দি জলাশয় নিম্ঘ্াণ করিয়া! দেন, 
তাহার! এই বরণলোকে বরণের স্ভায় হইয়া 
দৃসণ্যানে বাস করেন। নির্জলস্থানে ধাহার৷ 
জলদান করেন; ধাহারা পরসম্ভাপ হরণ 
করেন; যাচকদিগকে যাহার! ছত্র ' কমণ্ডলু 

প্রদান করেন ; নানা-উপকরণসমন্িত ' পানীয়- 
শাল; বাহার! ন্ম্মাণ করিম! দেন; মুগন্ধ 

কাশীখণ্ড 

জলপুর্ণ ধর্মঘট বাহার প্রদান করেন; ধাহার! 
অশ্বখপাদপ সেচন করেন; ধাহার! পথিপার্খে 
বৃক্ষ রোপণ করেন; ধাহার! পথে পথে রিশ্রাম- 
গৃহ নিম্মাণ করিয়া দেন; ধাহারা শান্ত ব্যক্তি- 
গণের সম্তাপ অপনয়ন করেন,ধাহার৷ গ্রীম্মকাল 
উপস্থিত হইলে, গ্রীম্মতাপ-নিবারক মমুর- 
পিচ্ছাদি-রচিত বিচিত্র তালবৃস্ত বিতরণ করেন ; 
ধাহারা গ্রীষ্ম ধতৃতে, রসসম্পন্ন হৃগন্ধ সু 
পান (পানা-_-সরবৎ, যতখানিতে তৃপ্তি হয়, 
ততখানি ) প্রযত্ব-সহকারে দান করেন; ধাহারা 
সম্লপপূর্ববক ব্রাঙ্মণদিগকে ইক্ষুক্ষেত্র এবং 
নানাপ্রকার প্রচুর এক্ষব মিষটদ্রব্য দান করেন; 
বাহারা গো-হপ-প্রদাত! ; ধাহারা গো-মহিষী- 
প্রদাতা ; বাহার! জলধারা-মণ্ডপ দেন ; যাহার! 

ছায়ামগ্ডপ দেন; যাহার! দেবালয়ে বধারে 

ঝারা দেন ; ধাহারা তীথের কর উঠাইয়া দেন; 
বাহার! তীর্থ-পথ পরিক্ষার করেন এবং ধাহারী 
ভয়ার্তের প্রতি হস্ত উদ্যত করিয়া! অভয় প্রদান 
করেন,_স্তাহারা বরুণলোকে নির্ভয়ে বাস 
করত ত্রীড়া করেন। ছুর্ব্ত্গণ যাহাদের 
কে রজ্জ্পাশ দিয়া বন্ধন করিয়াছে, তাহা-, 
দিগের মোচনকর্ত৷ পুণ্যাত্মগণ অকুতোভয়ে 
বরণলোকে বাস করেন। হে ছিজ! যাহার! 

পথিকদিগকে, নৌকাদি উপায়যোগে নদী 
প্রভৃতি পার করাইয়া থাকেন, অথবা ছুঃখসাগর 
হইতে কোন প্রকারে উত্তীর্ণ করেন, তাহারা 
এই বরুণ-নগরবামী হইয়া থাকেন। যে 
মান্বগণ, জলার্ণিগণের হৃবিধার জন্য শিলাদি- 
দ্বারা পবিত্র নদ্যাদির ঘাট নীধাইয়া দেন, 
ভাহারা এই বরণলোক ভোগ করিয়া 
থাকেন। যে পবিত্র ব্যক্তিগণ, শীতল জল 
দ্বারা তষ্ণতদিগের ভূষণ 'অপনোদন করেন, 
ত্টাহারা এই বরুণলোকের হুখসমূহ' ভোগ 
কধ়েন। এই যাদঃপতি প্রচেভা, সর্র্ব জলা- 
শয়ের মুখ্যতম রাজ! এবং সর্ধবকর্মের সাক্ষী । 
সখে! এই মহাত্মা! বরুণের উৎপত্তি শ্রবণ 
কর। কর্দম প্রজাপতির শুচিম্থান্ ' নামে । 

বিখ্যাত এক পুত্র ছিলেন ; দেই মুগিংঅপ্রমেয়- 
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ভূষিত করিয়া এবং সেই বার্লকাপহারী শিশু-. বুদ্ধি স্ববিনীভ এবং স্মৈধ্য-মাধুধধ্য-ধৈর্্যাদি- 
গুণসম্পন ছিলেন। তিনি একদা বালকগণের 
সহিত অচ্ছোদ-মরোবরে দ্নান করিতে গমন 
করেন; জলক্রীড়া-পরায়ণ সেই মুনিবালককে 
এক শিশুমার হরণ করিল। দেই মুনিকুমার 
জূত হইলে পর, অত্যাহিত-'ংসী শিশুগণ 
সমাগত হইয়া বালকপিতা কর্মের নিকট 
সেই বৃত্তান্ত কীর্তন করিলেন। শিবপুজায় 
উপবিষ্ট সমাধিমিশ্ললচিত্ত কর্দম প্রজাপতি, 
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মারকে বন্ধন করিয়া শিবের পাদপন্প সমীগে 
আনিয়া সমর্পণ করিলেন এবং তিনি 
প্রণাম করিয়া 

হে অনাথনাথ! হে ভক্তবিপত্তি-বিনাশন 
বিশ্বেশ্বর! এ বিষয়ে আমি অপরাধী 
নহি। হে ভক্তকলতরু শঙ্কর! শিবভক্তের 
শিশু-সম্তানকে আমি লইয়া যাই নাই, এই ছু 
জলজন্ত লইয়া গিয়াছিল। অনুস্তর সেই রুদদ- 

শিশু-পুত্রের বিপত্তি শ্রবণ করিলেও, তাহার | রূগী :শিব-পারিষদ, শিবের মনোগত ভাব 
চিত্ত শিব হইতে অপহৃত হইল না। প্রত্যুত 
তিনি সর্বজ্ঞ ভ্রিলোচনকে অধিকতর ধ্যান 
করিতে লাগিলেন; ধ্যান করিতে করিতে 
প্রজাপতি, শিবসমীপে বঙ্গাণ্ান্তর্গত নানাবিধ 
ভূতসমূহ, চন, হৃধ্য, রাশি, নঙ্গত্র, পর্বত, 
পাদপ, নদী, সাগর, অন্তরীপ, অরণ্য, সরো- 
বর, নানা দেবযোনি, বহুতর দেবনগর, অনেকা- 
নেক বাপী, কৃপ, তড়াগ, কৃত্রিম, ন্ুদ্রনদী এবং 
পুক্করিনী দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন,_ 
কোন একটা সরোধরে, বহু মুনিকুমার জল- 
ক্রীড়ায় আসক্ত । দেঁখিলেন,_মজ্জন, উন্ম- 
জন, করযন্ত্রবিমুক্ত জলধারায় (হাতে পিচ. 
কারী দেওয়া) অতিষেচন, জলে করতাড়ন দ্বার 
দিজ্ুখনিনাদী শব্দ করা, এই সব জলখেলায় 
বহুবালক আসক্ত রহিয়াছে । অনস্তর সমাধি- 
স্থিত কর্দম, তাহাদিগের মধ্যে দেখিতে পাই- 
লেন,--তাহার আপনার শিশুপুত্র, হবিহবল- 
ভাবে শিশুমার কর্তৃক নীত হইতেছে। অনন্তর 
কোন জলদেবী, সেই ক্রুর জলজস্তর নিকট 
হইতে ব্লপুর্ধক বালককে গ্রহণ করিয়া সমূ- 

জানিয় সেই জলজস্তুকে পাশবন্ধ করিয়া শিশুর 
হস্তে প্রদান করিলেন। “বস! আপনার 
গুহে যাও, মুনে! তুমি আপনার পুত্র গ্রহণ 
কর" এই বাকা শিবগীরিষদ শিবের আদেশ- 
ক্রমে কীত্ন করিতে থাকিলে উদ্ারবুদ্ধি কর্দম .. 
সমার্ধিকালে এই সমস্ত শ্রবণ করত সমাধি 
ত্যাগ করিয়া নয়ন্ঘয় উন্মীলন-পুর্ব্বক যেই 
সম্মুখে “চাহিলেন, খমনি দেখেন, পার্শে, 
তাহার শিশু; শিশুমারকে গ্রহণ করিয়া 
রহিয়াছে; কর্ণধুগল ভাহার অলঙ্কৃত, কাকপক্ষ 
সলিলার্, নয়নাঞ্চল আরক্তবর্ণ শরীর রুক্ষ, চর্ম: 
টুপসিয়া৷ গিয়াছে, চিত সম্ত্রমাপন। শিপু 
প্রণাম করিল; কর্দাম তাহাকে আলিঙ্গন এবং 
তদীয় বদনকমূল আদ্রাণ করিয়! শিশুকে যেন 
পুনরুৎপন্ন বোধ করত বারংবার দেখিতে লাণি- 
লেন। শিবপুজা করিতে করিতে সমাধিস্থিত 
জালে কর্দম প্রজাপতির পঞ্চশত বৎসর অতীত 
হইয়াছিল। কর্দম কিন্তু সেই দীর্ঘকালকে 
ক্ষণতুল্য বিবেচনা করিরাছিলেন। কেননা 
মহাকালের সমীপে কালের ত প্রডুহ্ব নাই। 

দ্রের হস্তে প্রদান করিলেনধ্যানন্থ কর্দম ইহাও । অনন্তর, পুত্র শুচিগ্বান্, পিতার অনুমতি লইয়! 
দেখিলেন। অনস্তর প্রজাপতি দেখিবেন,_ | এবং তাহাকে প্রণাম করিয়া তপস্তা। করিবার. 

_ জন্ত সত্র শ্রীমংকাশীপুরীতে গমন করিলেন। , এক দুত্রশূলধারী রুদ্ররূপী, রোষতামবদনে 
সরিৎপত্তিকে ভ€সনা করিয়া বলিলেন, জলা- 
ধিপ! মহাভাগ জ্ঞানী শিবতক্ত কর্দম প্রজা" 
পতির বালককে অনেকক্ষণ রাখিয়াছ কেন? 

রি শিবের সামর্থ্য বুঝি জান না? তাহার বাক্য- 
শ্ধণে জ্যত্রস্ত সাগর, বালককে রত্বালঙ্কারে 

তথায় এক শিবলিঙ্গ স্থাপনপুর্ধ্বক ঘোরতর 
তগস্তানুষ্ঠানে পঞ্চ সহত্র বৎমর পাষাণবং 
নিশ্চল হইয়া! রহিল্েন! অনভ্তর মহাদেব 
উহার তপস্তায় তুষ্ট হইয়৷ তথায় আবির্ৃত 
হইলেন এবং বলিলেন,-_“হে কর্দামুনদ্দন ! 

বলিলেন--হে বিভো! 
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বল, কোন শ্রেষ্ঠ বর প্রান করিব?” কর্দম 
তনয় বলিলেন, হে ভক্তানুকম্পিন হে নাথ! যদি 
আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন ত আমাকে, 

* সকল জল এবং জলজস্তর আধিপত্য প্রদান 
 করুন। সর্বমনোরধপূরক প্রভু মহেশ্বর এই 

কথা শ্রবণ করিয়া অত্যুৎকষ্ঠ বরুণপদে আঁভি- 
ধিক্ত করিলেন এবং বলিলেন, _-"নিখিল 
সমুদ্রজাত রত্ব, সমুদ্র, নদী, সরোবর, পন্থল, 
দীধিকাজল এবং তোল ও যাবতীয় ঙলা- 
শয় আর পণ্চিম দিকের অধিপতি হও; তুমি 
সর্ব-দেবতার প্রিয় হইবে এবং পাশ (আমুধ) 
তোমার হস্তে থাকিবে । সব্হিতকারক আর 
একটী বর তোমাকে প্রদান করিতেছি; 
তোমার স্থাপিত এট শ্রিঝলিজ, কাশীতে 
তোমার নামানুষ্*রে, 'বরুণেশা নামে বিখ্যাত 
হইয়া উম সিদ্ধি প্রদান করিবে। মণিকণণেশ 
লিঙ্গের নৈঝতি কোণে অবস্থিত এই লিঙ্গ 
সতত আরাধনা! করিলে পুরুষদিগের সর্বববিধ 
জড়ত। দূর হয়। যাহারা বরুণেশ-শিবলিঙ্গের 

ভক্ত, তাহাদের কখনই জল হইতে ভয় থাকিবে 
না। তাহাদিগের সন্তাপ-ভয় থাকিবে না, 
কখন অপথাত-মত্যু হইবে না, জলোদর 
রোগের ভয় থাকিবে না এবং কখন তু ভয় 
ধাকিবে না। নীরস অন্ন-পানও বরুণেশ্বরের 
স্মরণে সরম হইবে, এ বিষয়ে সংশয় নাই। 
হে দ্বিজ! শু এই কথ! বলিয়৷ অন্তহিত 
হইলেন, তবধি কর্দমপুত্র্ও বরুণ হইয়া আপ- 
নার বন্ধুবাদ্দগবের সহিত এই লোক অলপ্পুত 
করত অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই 
বরুণলোকের স্বরূপ তোমার মিকট কীতন 

করিলাম ; ইহা শ্রবণ করিলে মনুষ্য কখনই 
অপমৃত্গ্রস্ত হয় না। 

ঘ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২॥ 

অয়োদশ অধ্যায় । 
বায়লোক এবং কুবেরলোক। 

বিষুমপারিষদদ্বয় বলিলেন, হে মহাভাগ্য- 
চিজ! বরণনগরীর উ্তরতাগে বাহ এই 
রিকি 

কাশখণ্ড। 

গন্ধবতী নায়ী পবিত্র নগরী অবলোকন কর। 

এই পুরীতে দিকৃপতি প্রভঞ্জন নামক বায় 
অবস্থিত। এই বাঞু শ্ামহাদেবকে আরাধনা 
করিয়াই দিকৃপালত্ব প্রাপ্ত হুইয়াছেন। পূর্ব 
কালে পুতাত্ব। নামে ধ্যাত কশ্পনন্দন, শিব- 
রাজধানী বারাপসীতে প্বনেখর নামে স্বপা- 
বন শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়া শতাধুত ব্ংসর 
মহাতপন্তা করিলেন। এই শিবলিঙ্গের দর্শন- 
মাত্রেই মানব পুভাত্বা হয় এবং পাপকণ্চক 
মুক্ত হইন়্া অস্তে পবনলোকে বাম করে। 
অনস্ত তপঃফলদাতা মহেশ্বর শিব, পবনের 
উগ্র তপস্তাবলে, সেই লিঙ্গ হইতে জ্যোতীরুপে 
আবির্ভূত হইলেন এবং করণামত-সাগর শন্ত 
প্রসন্চিত্তে বলিলেন,_হে পুতাক্মন! উঠ, 
উঠ; হে সুব্রত! বর প্রীর্থদা কর। ছে 
পুত|স্রন! তুমি যে এই উগ্রতপস্তা এবং 
শিবলিঙ্গ আরাধন৷ করিয়াছ, তাহাতে সচরাচর 
ভ্রেলাক্যে তোমাকে অদেয় কিছুই নাই। 
পূতাস্মা বলিলেন, ছে' দেবগণের অভয়প্রদ 

দেবদেব মহাদেব! আপনি ত্রহ্গা, নারায়ণ 
এবং ইন্ত্রাি সর্ববদেবগণের পাদপ্রদাতা। হে 
প্রভো ! বেদ সকল, তন্ন তন্ন করিয়া! আপনার 
স্বরূপ কীর্তন করিতে শতপথত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, 
তথাপি আপনি যে কীশ, তাহ! জানিতে 
পারে নাই। হে প্রভো! প্রমথেশ! আপনি 
ব্রহ্মা-বিষুত্বাচস্পাতিরও বচনগোচর নহেন, 
তবে মার্শ সামান্ত লোক, আপনার সত 
করিতে সমর্থ ছইবে -কিরপে? হে ঈশ! 
তক্তিই কেবল জোর করিয়৷ স্তব করিতে 
আমাকে প্রবৃত্ত করিতেছে; হে জগন্নাথ! 
কি করিব? আমার ইন্দিয়গণ, আমার 
বশীভৃত নহে। বিশ্ব এবং আপনি, এ উভয়ে 
তেদ নাই, যেহেতু আপনি এক অদ্বিতীয়। 
আঘনি সর্বব্যাপী; আপনি স্তত্য, এবং 
স্তর্ভি) আপনি সপ এবং নির্ণ। সৃষ্টির 
পূর্বে নাম-রূপ-বিবর্জিত এক আপনিই 
থাকেন, যোগিগণও পরমার্থত; আপনার তত্ব 
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 প্রতে। ! বখন আপনি একাকী ক্রীড়া করিতে 
না পারেন, তধন আপনার যে ইচ্ছ। উৎপন্ন 
হন, তিনিই আপনার সেবনীয়! শক্তি হইয়া 
থাকেন। আপনি একই শিব-শক্তিভেদে দ্বিতু 
প্রাপ্ত হইয়াছেন; আপনি ভগবন শিব জ্ঞান- 
রূপী; এবং আপনার ইচ্ছা শক্তিম্বরূপা। 
শিব শক্তি আপনার। উভয়ে স্বীয় লীলাক্রমে 
ক্রিয়াশক্তির উৎপাদন করিয়াছেন; সেই 
ক্রিয়াশক্তিই এই সমস্ত জগং। ভবানীপতি 
জ্ঞানশক্তি. উমা ইচ্ছাশক্তি; এই বিশ্ব' 

৮ ক্রিন্নাশক্তি ; অতএব আপনি এই জগতের 
কারণ বদ্ধা, আপনার দক্ষিণাঙ্গ ; বিষু। আপ- 
নার বামাঙ্গ; চন্দ শৃধ্য এবং অগ্নি আপনার 
ত্রিনেত্র ; বেদত্রয় আপনার নিশ্বাস । আপনার 
ঘ্খু হইতে সাগরচতুষ্টয় ; বায়ু আপনার কর্ণ; 
দশদিক আপনার বাহসমূহ ; ব্রাহ্মণ আপনার 
মুখ। ক্ষত্রিয়বর্গ আপনার ঝাহুণুগল, বৈণগণ 
আপনাব উরুদেশ হইতে উৎপন্ন ; হে ঈশান! 
শৃদ্র্জাতি আপনার পদদ্ব় হইতে উদ্ভৃত। 
হে প্রভো! মেঘজাল আপনার কেশকলাপ। 
আপনি পূর্বের প্রকৃতি-পুরুষ রূপে এই ব্রঙগাণ্ড 

ঈ এবং বন্ধাণ্ড মধো এই অখিল চরাচর বিশ্ব 
সষ্টি করিয়াছেন ; হে জগন্য়! অতএব, জগ- 
তের কিছুই আপনা হইতে ভিন্ন নহে ; জর্ব- 
ভূত আপনাতে বর্তমান, আপনিও সর্ব্বহূতময় 
আপনাকে নমস্কার, আপন!কে নমস্কার ; আপ- 
নাকে নমস্কার ; নমস্কার, নমস্কার। হে নাথ! 
এই আমার বর-্ধেন নাথ! আপনাতে 
আমার স্থিরবুদ্ধি থাকে ;--এই বর আমি 
প্রার্থনা করি। পুতাত্বা এই কথ বলিতে 
থাকিলে, প্রভু দেবদেব, পুতাত্মাকে আপনার 
অগ্ট মুভির অন্তর্গত করিয়া দিকৃপাল-পদে 
স্থাপন করিলেন। অনন্তর তিমি বলিলেন, _ 
মংন্বরপে তুমি সর্কাত্রগ এবং সর্ধ্বতন্ব-ভলতা 

* হইবে, আর তুমিই সকলেরই জীবন স্বরূপ 
হইবে। যে মানবগণ, তোমার প্রতিষ্ঠত 
এই দিব্যলিঙ্গ অবলে।কন করিবে, তাহারা 

এসর্বতোগ-সম্পর হইর। ত্বদীয় লোক-প্রাণ্ডি 

৫৭ 

হৃখ-লাভ করিবে । মানব, জন্মের মধ্যে এক, . 
বার পবমানেশ্বর শিবলিজকে, নৃগন্ধ জল স্ার 

সপন ও সুগন্ধ চন্দশ-পুষ্পাদি ধারা পু 
করিলে, সম্মানে মদীয় লোকে বাস করে। 

জোোষ্টেশ লিঙ্গের পশ্চিমভাগে এবং .বাযুকুণ্ডের 
উত্তরে অবস্থিত পবমানেশ্বরলিঙগ আরাধনা 
করিলে লোকে তৎক্ষণাৎ পৃত হইবে। দেবদেৰ 
এই সকল বর দিয়া সেই লিঙ্গে লয় প্রাপ্ত 
হইলেন। বিষু-পারিষদদয় বূলিলেন,-_গন্ধ- 
বতী পুরীর স্বরূপ এই তোমার নিকট বর্ণনা 
করিলাম, ইহার পু্্থভাগে কুবেরের এই 
শোভাময়ী অলকাপুরী। এই পুরীর অধিপতি, 
ভক্তিযোগে শিবের সখা হইয়াছেন এবং ইনি 
শিবারাধন বলে পরুদ্শি-প্রমুখ নিধিগণের 
দাতা এবং ভোক্তা । শিবক্র্ঈ। বলিলেন,-_ 
ইনি কে? কাহার পুত্র? সদাশিবে ইহার 
কত ভক্তি যে, সেই দেবদেব ধুর্জটির ইনি 
সধিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন? আপনাবিগের 
বচন|নতপান-পরিতপ্ত হুপ্থির চিত্ত, এই কথা 
প্রসঙ্গ কর্ণকৃহরে প্রবিষ্ট হওয়াতে ইহা শুনিবার 
জন্য উৎকাঠিত হইয়াছে । বিঞ্-পারিষদদঘয় : 
বলিলেন,__হে মহাপ্রাহ্ছ! হে বিশ্ুদ্ধাত্মন্! 
হে শ্রতীর্ঘ-সলিল-প্রক্ষালিত-অশেষজস্সসঞ্চিত- 

পাপরাশি শিবশন্মন! তুমি আমাদের প্রেম- 
সম্পন্ন নুজৃৎ, তোমার নিকট অবক্তব্য কি 
আছে? বিশেষতঃ সাধুগণের সহিত কোপ 
কথন সর্ধমন্গলবৃদ্ধির হেতু । কাম্পিল্লয নগরে 

ঘজ্ঞব্দ্যা-বিশারদ, সেমধাজি-বংশোতপন্ন যজ্ঞ 
দত্ত দীক্ষিত নামে এক ব্রাষণ ছিলেন। তিনি 
বেদাঙ্গ-€.দার্থে অভিজ্ঞ, বেদোক্তাচার পালনে 
দক্ষ, রাজমান্জ, ব্ছ ধনাঢ্য, বদান্ঠ, কীত্তিমান্, 
অগ্রিশ্ত শষা-পরায়ণ এনং বেদপ|ঠনিরত ছিলেন। 
চন্দব্মিপমাকার, গুণনিধি নামে, তাহার 
পুত্র উপনীত হইয়৷ অনেক বিদ্যা অভ্যাস 
করিতে লাগিল । কিন্তু কিছু দিন পরে, 
গুণনিধি পিতার অঙ্ছাতে ছ/তপ্রীড়ায় আসক্ত 
হইল।* গুণনিধি মাতার নিকট হইডে 
অনেকবার ধন লইয়৷ লইয়! দ্য 'কারদিগঞক্ষে 
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প্রদান করিতে লাগিল, এইরূপে দাতকারদিগের . নিধি! তোমার উনবিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রম, 
সহিত সে বন্ধুত্ব স্থাপন করিল। গুণনিধি, আর মধুরভাষিণী সাধ্বী তোমার এই পত্রীর 
ব্রাহ্গপাচার পরিত্যাগ করিল; নান সন্ধ্যা বয়ংক্রম যোড়শ বৎসর ; রূপ, বয়ঃক্রম, কুল- 
বঞ্জিত হুইল; বেদ, শান্ধ, দেবতা এবং শীলে এ তোমার অনুরূপা। এই সচ্চরিত্র- 
ব্রাহ্মণের দিন্দক হুইল' স্মৃত্যুক্ত আচার শালিনীর সহিত মিলিত হও। পিতৃভক্ত 
তাহার রহিল না; গীত বাদ্য আমোদেই সে হও। 'তোমার শ্বশুরও গুণ এবং শীলে সর্বত্র 
থাকিত; নট, পাষণ্ড এবং ভগুগণের সহিত মান্ত। বালক! তাহার কাছেও কি তোমার 
তাহার বড়ই প্রেম হইল। জননীর প্রেরিত লজ্জা, নাই? পুত্র! তোমার মাতুলেরাও 
হইঘ্াও গুণনিধি পিতসমীপে গমন করিত না, বিদ্যা, স্বভাব এবং বংশাদি দ্বার অতুলনীয় ; 
“জয়ে! পত্র গুণনিধিকে আমি গৃহে দেখিতে ূ তুমি কি তাহাদেরও ভয় কর না? বাছা! 
পাই না. কোথায় সে যায়, কি, করে?” ৮ উভয় বংশে পরিশুদ্ধ ; তবে এমন হইলে 
গৃহকার্ধান্তরে ব্যগ্র দীক্ষিত, পত্বীকে এই কথা | কেন ? প্রতিগৃহে ্রাহ্ষণকুমারদিগকে দেখ; 
যখন যখন জিজ্ঞাসা করেন, দীক্ষিতায়িনী, ূ গুহেও তোমার পিতার হথবিনীত 'শিষ্যদিগকে 
তখন তখনই বলেন; "শ্লানের পর এতক্ষণ দেখ। পুত্র! যখন রাজাও তোমার দুক্ষার্যের 
ধরিয়! দেবগণের গ্জা এবং বেদাধ্যয়ন করিয়! কথ শুনিবেন, তখন তিনি তোমার পিতার 
পড়িবার জন্ত এই সে দুই তিন জন বন্ধুর উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া বৃত্তি বন্ধ করিয়া দিবেন। 
সহিত বাহিরে যাইতেছে ।” একমাত্র পুত্র এখনও লোকে, তোমার এই সব :কাজকে 
বলিয়া দেই ন্বেহে, গুণনিধির মাত! স্বামীর “ছেলেমান্ধষী, বলে। আর কিছু পরেই 
নিকট প্রতারণা করেন। দীক্ষিত, পুত্রের উপহাস করিবে ; আর বলিবে, “বশ দীক্ষিততব! 
কাধ্য এবং চরিত্র কিছুই জানিতেন না। হউক হউক!” তখন সকলেই তোমার 

,অনস্তর, তিনি গুণনিধির যোড়শ বৎসর বয়মে পিতাকে এবং আমাকে “পুত্র, মাতার চরিত্রা- 
“কেশাস্ত' সংস্কার সমাধা করিয়া গৃঙ্যোক্ত নুসারী হয়, তাহার পিতাও শ্রুতিস্থৃতিমার্গা- 
বিধিক্রমে তাহার বিবাহ দিলেন। স্গেহার্দুজদয়া বলম্বী হইলেও পাপিষ্ট? এই প্রকার তুষ্ট বাক্য 
গুপনিধি-জননী, প্রত্যহ মুদুতাবে শাসন করেন, দ্বারা দোষী করিবে । আমি শিবচণে 
বলেন, “তোমার পিত৷ ক্রোধী এ সব কাজ নিহিতঙদয়া ; আমার চরিত্রে সেই মহেশ্বরই 
আর করিও না: যদি তিনি তোমার চরিত্র সাক্ষী! আমি খতৃন্নানদিনেও তকোন ছৃষ্ট 
কার্যকলাপ জানিতে পারেন ত তোমাকে ব্যক্তির মুখ দেখি নাই। ওঃ! বিধিই 
এবং আমাকেও তাড়না করিবেন। আমি বলবান্ ! বিধিবলেই ত্ভুই এমন ' কুলাজার 

তোমার পিতার নিকট প্রত্যহই তোমার জন্সিয়াছিস্।” জননী ক্ষণে ক্ষণে এইরূপ 
কুকার্ধ্য টাকিয়া থাকি। তোমার পিডা | শিক্ষা দেও অতি চুর, ছর্ববদ্ধি গুণনিধি 
ধনে নয়, সদাচারেই লোকমান্। বাছা! | সেই অসদাচরণ ত্যাগ করিল না। ব্যসনাসক্ত 
সছিদ্বা এবং সৎসঙ্গই ব্রাঙ্গণের ধন। ূ কিনা । মগয়া, মদা, পৈশুস্ত, বেশ্যা, চৌধ্য, 

তোমার পূর্ববপিতামহগণ অনুচান অর্থাৎ সাঙ্গ দ্যতক্রীড়! এবং পরদারাসক্তি, এই সকল 
আখ্যাসহ বেদাধ্যায়ী বলিয়া! সচ্ছোত্রিয,। আর ব্যসন্ত ঘবারা জগতে কাহার না সর্ধনাশ হয়? 
সোমধাজী বলয়! দীক্ষিত, এই ছুই নাম সেই ছুর্মুতি ঘরে তাঅপিভলাদির পাত্র এবং 
প্রাণ্ত হইয়াছেন। ছুর্জনের সংসর্গ ত্যাগ বস্ত্রাদিযা যা দেখিতে পায়, তৎসমন্তই লইয়! 
করিয়া 'সাধুসঙ্গে রত হও । সঙ্ছিদ্যায় মন দ্যতকারদিগকে অর্পন করে। একদা পিতার 
দেও ত্রাঙ্মণের আচার অনুষ্টান কর। গুণ- নব্রত্বময় অন্ধুরীয়, নিদ্রাপনা জননীর হস্ত 

শী 
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হইতে লইয়া গুণনিধি দ্যুতকারের হস্তে প্রদান 
করিল। পরে একদিন দীক্ষিত, রাজভবন 
হইতে আসিতেছেন, এমন সময়ে দৈবাং 
একজন দ্যুতকারের হস্তে আপনার অন্গুরীয় 

: দেখিয়া চিনিতে পারিলেন এবং সেই দ্যুত- 
কারকে তিনি বলিলেন, “তুমি এই অস্গুরীয় 
কোথায় পাইলে ?” নির্নন্ধ সহকারে বারংবার 
এইরূপ জিজ্ঞাসিত হুইয়! দ্যুতকার দীক্ষিতকে 
বলিল, “হে ব্রাহ্মণ! আমাকে এত তিরস্কার 
করিতেছেন কেন? আমি কি চুরী করিয়া, 
এই অন্গুরীয় পাইয়াছিঃ আপনার পুত্রই 
আমাকে ইহা দিয়াছে। পূর্ব্বদিন, আপনার 
পুত্র আমার ' মাতার একখানি শাটক জিতিয়া 

লইয়াছে। আপনার পুত্র আমাকেই যে 
কেবল এই অসুরীয়ক দিয়াছে, তাহা নহে, 
অন্ত দাতকারদিগকেও প্রচুর ধন দিয়াছে। 
বত, স্বর্ণ রজতাতিরিক্ত ধন, বস্ম এবং ভূঙ্গার 
প্রভৃতি কাংম্য তাসময় বিচিত্র পাত্র সকলও 
দিয়াছে ; দ্যতকারিগণ, প্রতিদিন তাহাকে 
উলঙ্গ করিয়। বস্থাজাত বাঁধিয়া! লয়। ভূমগুলে 
তাহার তুল্য, দ্যতাসক্ত আর নাই। বিপ্র! 
আজিও আপনি, অবিনয় এবং অজ্যাচারে 
পণ্ডিত ভুয়াচোরের শিরোমণি পুত্রকে জানিতে 
পারেন নাই!” দীক্ষিত এই কথা শ্রবণে, 
লজ্জাভরে ঘাড় হেট করিয়৷ মস্তকে বন্ধ 
আচ্ছাদন পুরঃসর নি গৃহে প্রবেশ করিলেন। 
অন্তর, মহাপতিব্রতা স্বকীয় পন্থীকে বলি- 
লেন,--“দীক্ষিতাগ্লিনি! কোথায় তুমি; পুত্র 
গুণনিধি কোথায়? অধবা থাকৃ, আহাতে 
আমার প্রয়োজন কি? আমার সেই উত্তম 
অঙ্গুরীয় কোথায়? গাত্র উদ্র্তন করিবার 
সময়ে তুমি যে আমার অঙ্গুলি হইতে নবরত্বময় 
অঙ্গুরীয়টী পরিহাসচ্ছলে হরণ করিয়া 
লইয়াছিলে, শীঘ্ব আমাকে তাহা! আনিয়া 
দেও।” দীক্ষিতায়িনী, তাহার এই বাক্য 
শ্রবণ করিয়া ভীত হইলেন । অনন্তর 
বলিলেন, এক্ষণে মধ্যাহ্ৃকর্তব্য কর্ম নিষ্পাদন 

'একরিতেছি, দেবপুজার আয়োজনাদি কাধ্যে 

৫ 

বাস্ত রহিয়াছি, হে প্রিয়াতিথে! অতিথিগণের 
সময়ও অতিক্রান্ত হয়, তই এই মাত্র আমি 
পরান প্রচ্ছত করিতে ব্গ্র হইয়া কোন 
পাত্রের ভিতর যে অঙ্গুরীয়টা রাখিলাম, ভুলিয়া 
যাইতেছি; মনে হইতেছে না। দীক্ষিত 
বলিলেন, ওহো!! সংপুত্রজননি! নিত্যসতা- 
ভাষিণি! আমি তোমাকে যখন যখন জিজ্ঞাস! 
করি, 'পুত্র কোথায় গেল % তুমি তধন তধনই 
বল, নাথ ! এখানে অধ্যয়ন করিস্া আবার ঢুই 
তিন জন মিত্রের সহিত অধ্যয়নার্থ এইমাত্র 
বাহিরে যাইতেছে ।, পত্বি! মগ্িষ্ঠারঞ্জিত যে 
শাটক, আমি তোমায় দিয়াছিলাম, যাহা এই 
আল্নাতে ঝুলিয়া থাকিত, তাহ। কোথায় ? 
ভয় ত্যাগ করিন্না সত্য 'ল। সেই মণিমগ্ডিত 
ভূঙ্গারটাও "ার এখন দেঞ্চতে পাই না। 
পটশৃত্রেয়ী রাজদত্ সেই ত্রিপটাই ( তেপাটা ) 
২1 কোথায়? দক্ষিণ দেশের সেই কাসি 
কোথায় ? গোৌড়ের সেই তামদ্ষটা কোথায়? 
সেই গজদন্তনিম্িতা আনন্দকৌতুকবিধায়িনী 
কুদ্র খটা কোথায় ? পরধতদেশীয়৷ চত্্কান্ত- 
মণিনির্মিত। উন্নত হস্তাগ্রে দীপবাহিনী সেই 
অলঙ্কৃতা শালভগ্ত্িক! কোথায় ? হে কুলজে! 
অধিক বলিয়। কি হইবে? তোমার উপর 
আমার ক্রোধ করাও বৃথা । আমি পুনরায় বিবাহ 
না করিয়া আর আহার করিতেছি না। আমার 
সেই পুত্র, কুল-দূষক এবং হুষ্ট হওয়াতে আমি 
নিঃসভ্তানই হইয়াছি। উঠ, কুশ জল আনয়ন 
কর, আমি তাহাকে তিলাঞ্জলি দিই। কুল- 
পাংসন-কুপুত্রবান্ হওয়া অপেক্ষা মানুষের 
অপুত্রক হওয়া বরং ভাল। এই চিরস্তন নীতি, 
আছে যে, বংশের হিতের জন্ত একজনকে 
ত্যাগ করিবে! দীক্ষিত, নান এবং অন্তান্ 
নিত্যকাধ্য অগুঠ্ঠান করিয়৷ সেই দিনেই কোন 
এক শ্রোত্রিয়ের কণ্ঠ! পাইয়া তাহার পাণিগ্রহণ 
করিলেন। দীক্ষিতপুত্র গুণনিধি, সেই বৃত্তান্ত 
শ্রবণ করত আপনার অদৃষ্টের নিন্দা করিয়া 
কোন এক দ্রিকি অবলম্বনপুর্বক নিক্র্াস্ত 
হইল। অনম্তয় গুণনিধি, অত্যত চিত্তাগ্র সত 
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হইল ; ভাবিতে লানিল, “কোথায় যাই, কি বঙপিবামাত্র নগররক্ষকেরা পলায়নপর সেই £ 
করি, আমি 
দেশান্তরে, ধন্বান কি বিদ্বান ব্যক্তিই হৃখে 
থাকিতে পারে। তবে ধনবানের চৌরভয় 
আছে, কিন্তু বিদ্বানের সর্বত্র অভয়। 
কোথায় আমার যাগশীল ত্রা্গণের বংশে 
জন্ম, আর কোথায় এই বাসন! আকাশ- 
পাতাল প্রভেদ। ও! ভাবিকশ্ম-যোজক 
বিধাতাই বলবান। আমি ভিক্ষা করিতে জানি 
না, আমার পরিচিত ব্যক্তি এখানে কোথাও 
নাই, কাছে ধনও কিছুমাত্র নাই, এস্থানে 
আমার রক্ষা হইবে কিরূপে? সৃুর্ধ্য উদয়ের 
পূর্বে জননী আমার নিত্য মিষ্ট ভোজন 
করিতে দিতেন, আজ এধানে তাহা কাহার 
নিকট প্রার্থনা ' রিব, মা ত আর এখানে নাই । 
গুণনিধি এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে স্রধ্য 
অন্তগত হইলেন। ঠিক এই সময়ে কোন 
শৈব মানব, আজ শিবরাত্রি, তই উপবাসী 
থাকিয়া মহাদেব-পুজা করিবার জন্য মহান্ 
উপহার সকল গ্রহণ করিয়া নগরের বহির্ভাগে 
আমিতে লাগিলেন। সেই ক্ষুধিত গুণনিধি, 
পঞ্কানের গন্ধ আন্রাণে সেই শৈবের অনুগামী 
হইল । গুণনিধ ভাবিল, রাত্রিতে শিবনিবেদিত 
এই অন্ন আমি লইব। গুণনিধি, এই আশা 
অবলম্বন করিয়া শিবমন্দিরের ঘরে উপবেশন- 
পূর্বক সেই ভক্তান্ুষ্ঠিত মহাপুজা৷ অবলোকন 
করিতে লাগিল। ভক্তগণ (পুজান্তে ) নৃত্য- 
গীতারি করিয়া! যে সময়ে ক্ষণকালের ভন্ত 
নিদ্রিত হইয়াছে, সেই সময়ে নৈবেদ্য গ্রহণ 
করিবার জন্ত দীক্ষিতপুত্র মন্দির মধ্যে প্রবিষ্ট 
হইল। মন্দিরস্থ দীপ অতি ক্ষীণপ্রভ ; দেখিয়। 
গুণনিধি; পক্কানন অবলোকনের জন্ত নিজ বন্থ- 
ধরল হইতে বর্তিকা তৈয়ার করিয়! দিয়া তন্বার। 
প্রদীপ উদ্দীপিত করিয়৷ দিল। অনন্তর, 

'পন্কান গ্রহণ করিয়া সতর বাহিরে আসিতে 
তাহার পাদতলাাতে বি স্যুপ্ত ব্যকির 

পু টস ভঙ্গ হইল। “কেও, কেও “তাড়াতাড়ি 
এ -৯এই চোরা € রা ব্যক্তি এই কথা 

বিরান বা ধনবান নহি। | গুণনিধিকে আঘাত করাতে ক্ষণমধ্যে সে পপত্ 
প্রাপ্ত হইল। শিবরাত্রি-উপখাম-পুণ্যের ভবি-- 
তব্যতা বলে,গুণনিধির আর সে নৈবেদ্য ভোজন 
করা হয় নাই। অনন্তর প্রাশমুদ্গরধারী বিকট" 
কার মদৃতেরা আসিয়া তাহাকে যমপুরীতে 
লইয়া যাইবার জন্ত বন্ধন করিতে লাগিল। 
ইতিমধ্যে শুলপাণি শিবপারিষদগণ,গুণনিধিকে 
লইয়| যাইবার জন্য কি্বিণীজাল-মণ্ডিত দিব্য 
বিমান লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। 
যমকিঙ্গরের৷ শিবদূত দর্শনে ভীত হইয়া 
প্রণামপুর্ববক তাহাদিগকে বলিল, “হে শিব- 
পারিষদগণ ! এই ব্রাহ্ধণ বড়ই' তুর্ব্বসত। এ, 
কুলাচারের বিপরীতগামী মাতাপিতবচনপালনে 
পরাজুখ, সত্য্রষ্ট, শৌচন্রষ্ট এবং স্গানসন্ধ্যা- 
বর্জিত। ইহার অন্ত কর্মের কথ! দূরে থাক্, 
এইখানে প্রত্যক্ষ দেখুন, এই নির্খাল্য এই 
ব্যক্তি হরণ করিয়াছে ; অতএব এ, ভবাদৃশ 
ব্যক্তির অন্পৃশ্ত শিবনিম্্মাল্যভোক্তগণের, 
শিবনিন্দ্বাল্যলজ্ছনকারিগণের এবং শিবনিশ্মাল্য- 
দাতগণের স্পর্শও অপবিত্রতাবিধায়ক। বরং 
বিষ আলোড়ন করিয়া ম্লান করা ভাল,” 

একেবারে অনশন করাও শ্রেযর; কিন্তু প্রাণ 
কঠাগত হইলেও শিবস্ব মেবন করিবে না। 
ধৃম্মবিষয়ে আপনারা যেরূপ প্রমাণ, আমরা 
সেরপ নহি; অতএব হে শিবপারিষ্দূগণ ! 
যদি ইহার লেশমাত্রও ধর থাকে ত, আমর! - 
তাহ। শুনিতে চ|হি.তছি।» তাহাদিগের এই 
কথ শুনিয়া শিবপারিষদগণ বলিলেন, “হে 
যমকিন্করগণ ! তোমাদের স্তায় স্ুলদশী ব্যক্তিরা 
হৃশ্মাদশিগণের লক্ষ্য হুক যে সব শিব- 
ধন্ম, তাহা জানিতে পারিবে কিরপে? এ 
ব্যক্তি, এখানে যে সংকম্ম করিয়াছে, তাহা 
আবণ কর! রজনীতে আপনার বস্াঞ্চল 
ছেদনপুরঃসর তন্বার! নিশ্মিত বর্তিকা প্রদীপে এ 
দিয় শিবলিঙ্মস্তকপতিত দীপ-চ্ছায়! এব্যক্তি 
নিবারণ করিয়াছে । শিবমন্দিরে অন্তও অতি 
উৎকৃষ্ট ধর্ম ইহার সঞ্চিত হইয়া, শিবনার্ম 
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পাঠকের নিকট প্রসঙগত্রমে শিবনামসমূহ অবণ 
করিয়াছে; ভক্ত কর্তৃক যথাবিধি অনুষ্ঠীয়মান 
শিবপুজ্ঞা, এ ব্যক্তি শিবচতুর্দশীতে উপবাসী 
থাকিয়া, স্থিরচিতে নিরীক্ষণ করিয়াছে । হে 
দূতগণ ! এক্ষণে পাপমুক্ত এই দ্বিজবর, কলিন্- 
দেশের রাজ! হইবেন; তোমরা যেখান থেকে 
আিয়াছ, সেখানে যাও । সেই দ্বিজ, এই- 
রূপে শিবপারিষগণ কর্তৃক যমদূতগণের হণ্ঠ 
হইতে মোচিত হইয়া কলিঙ্গীধিণতি অরিন্দ- 
মের পুত্ররূপে উৎপন্ন হইলেন ; ভাছার তখন, 

» নাম হইল দূম। যুবা দম, পিতার পরলোক- 
প্রাস্তির পর, রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন। হে দ্বিজ! 
সেই ছদ্দম ভুপতি পরম, সর্বশিবালয়ে দীপদান 

ব্যতীত আর কিছু যে ধশ্ম আছে,তাহা জানিতেন 
না। রাজ্য পাইয়াঈ তিনি আপনার রাজ্যস্থিত 
গ্রামাধীশ-সমুদয়কে আহ্বান করিয়া এই মান্দা 
দিলেন, “যার যার গ্রামের মধ্যে যত যত শিবা- 
লয় আছে, সেই সেই গ্রামাধ্যক্ষ, তংসমুদয় 
শিবালয়েই নিত্য দীপ প্রহ্মালন কনিবে ; এ 
বিষয়ে বিচার করিবে না। যে আমার আঙ্গ। 

ভঙ্গ করিবে, সে আমার দগ্ডনীয় হইবে, আমি 
॥ নিশ্চয় তাহার শিরশ্টেদন করিব।" এই 
£ কারণে দ্মভপতির ভয়ে প্রতি শিবালছেই থপ 

প্রত্ালিত হইতে লাগিল। দম রাজা এই 
ধর্মপ্রভাবেই ঘাকজ্জীবন মহতী ধর্ম্সম্পত্তি 
ভোগ করিয়া যথাগনয়ে কালখন্ম . প্রাপ্র 
হইলেন। দম রাজা, পুন্র্বজঞ্জের দীপদান- 
সংস্কারবশে, শিবালয়ে ত্ুহুতর দীপ প্রজ্ঞালন 

করিয। লেই পুথ্যাবলে, এখন রতরদীপ-শিনাপার 
আশ্রয় অলকাপতি হইয়া ছন। শিবের প্রতি 
অল্প সৎকার্্য করিলেও এইরূপে কালে তাহার 
মহৎ ফল হর়। ইহা জানিয়া আত্মন্থখাভিলাবী 
ব্যক্তিগণ, শিবের ভঙজনা করিবে। কোথায় 
সেই রদপুপরান্থ দীক্ষিতগন্তান. নিজের 

* প্রয়োজনসি্ধির জন্ত প্রদীপে বর্তিক। পিয়া শিব- 
লিঙ্গমন্তুকে শিপিতিত দীপক্ছ।য়। নিবারণ করিয।- 
ছিল, সেই পুথ্যবলে, কলিঙ্গদেশের সভত 

ধশ্মনিষ্ঠ রাজা হইল; পূর্বজন্মের সংস্কারবশে 

৬১ 

শিবালয়ে দীপদানও করিল। শিবশশ্মন্ ! 
ভাবিয়া দেখ; তার পর কুনের হইয়া! গুণমিধি 
এখন যাহা ভোগ করিতেছে, সে এই দিক্পাল- 
পদই বা কোথায় ? বিষু-পরিষদদ্বয় বলিলেন, 
হেবিপ্র! এই কুবের যেরূপে শিবের সহিত 
সর্বদ| সখিত্ব প্রাপ্ত হইলেন, একমনে তাহাও 
শুন) বলিতেছি। পুর্বে পাদ্বকনে ব্রহ্মার 
মানসপুত্র পুলস্ত্য হইতে বিশ্রাবার জন্ম, বিশ্রবার 
পত্র বৈশ্রবণ ; অত্যুগ্র তপস্কা ছার! শিবের 
আরাধনা করিয়া বৈশ্রৎণ এই বশ্বকর্মমনিশ্মিত 
অলকানগ্ররী ভোগ করেন। পাদ্ব কল্প অতীত 
হইলে এবং মেধবাহন কল্প প্রবৃত্ত হইলে, 
সেই যজ্জদত্ততনয় গুণনিধি, কুবের হইয়া 
প্রাক্তন দীসমাত্র-উদ্দেপ্ততন হল দ্বার! শিব- 
ভক্তির প্রভাব জানিয়া আত্মজ্ক্ানদায়িনী বারা- 
ণসী্ে গমনপুরর্ঘক, হৃহুেহ তপন করিয়া 
ছিলেন। কুবের, প্রাক্তন সামান্ত দীপ-উদ্দ্যোতন 
মরণ করিয়া এবার সগ্ভাবকুহুমপুজিত শিব- 
লিঙস্থাপনপুর্বক মনোরূপ রত্ুদীপ শিবসমীপে 
গ্রত্থালিত করিলেন। শিবই এই দীপের বর্তি, 
শিবে অনন্তক্তি এ দীপের তৈল, শিবতেজো- 
ধ্যানে ইহা নিশ্চল, শিবের সহিত একত্বজ্জানই 
দীপের উত্তম পাত্র; এ দীপ তপগ্তারপ অগ্ধি 
পারা ট্টদ্দীপিত, কামতৌধাদি মহানিগ্ঝরূপ 
পন্ঙ্গাঘাতও দীপে নাই, প্রাণবায়ুর নিরোধ- 
প্রবুক্ত এই দীপ বাস়ুমম্পর্কশুন্ত এবং নির্মল 
জ্যোতি অবলোকন প্রযুক্ত সুনিম্্ল। এইরুপে 
তিণি দশ লক্ষ বংসর তপন্তা করিলেন 

শরার অধিচম্মানশিই হইল। অনন্তর বিশা- 
লাক্ষীসহ স্বয়ং বিশ্বেশ্বর, অলকাপতিকে শিব- 
লিঙ্গে চিন্তপমাধান পূর্ব্বক স্থাণুম্বরূপে অবস্থিত 
দেখিয়া প্রসন্নচিত্তে বলিলেন, “অলকাপতে ! 
আর তপন্তার প্রয়োজন নাই, বর দিতেছি» 
সেই তপোধন কুবের, যে-ই নয়নদ্য় উন্মীলন- 
পূর্বক চাহিলেন, অমনি উদীয়মান সহত্্ হৃরধ্য 
অপেক্ষা অধিক তেজহসম্পন্ন উমাসহচর চন্র- 
মৌলি স্রিকঠুকে সম্মুধে দেখিতে পাইলেন।। 
তখনই কুবের, শিবতেজে প্রতিহত হইয়া 



৬ 

লোচনহয় পুনর্নিমীলিত করত সেই মনোরথ- 
পথের দূরবন্ভা দেবদেব ঈশ্বরকে বলিলেন, হে 
নাথ! আপনার শ্রীচরণ দর্শনে আমার চন্ষুর 
সামর্থ্য প্রদান করুন; ইহাই আমার বর। 
হেঈশ! আপনাকে যদ্দি সাক্ষাৎ দেঁধিতে 
পাই ত অন্ত বরে আর কাজ কি? হে শশি- 
শেখর! আপনাকে নমস্কার করি। দেবদেব 
উমাপতি, কুবেরের এই কথা শ্রবণে করতল 
্বারা স্পর্ণ কুরিয়া তাহার দৃষ্টিসামধ্য প্রদান 
করিলেন। তখন কুবের, নয়নদ্বয় উন্মীলিত 
করিয়া প্রথমত; উমাকেই দেখিতে পাইলেন, 
“শিবের সমীমে এই সর্ধাঙ্গ-হুন্দরী রমণী কে? 
এই রমণী কি আম! অপেক্ষাও অধিক তপক্গা 
করিয়াছে? এ রমণী১ কিরূপ! কি প্রেম! 
কি অসামান্ত "-সীভাগাশ্রী 1” এই কথা 
বলিতে বলিতে বারংবার ত্তুর দৃষ্টতে 'খীমচন্গ 
ছারা উমাকে অবলোকন করাতে কৃবেরের 
বামচক্ষু স্মুটিত হইল। অনন্তর দেবী দেব- | 
দেবকে বলিলেন, এই হৃষ্ট-তপত্বী, কিজন্ 
পুনঃসুনঃ আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া! আমার 

; তপঃপ্রভার অধিক্ষেপকর বাকা বলিতেছে? 
আমার রূপ, প্রেম এবং লৌভাগ্যসম্পও্ডি 
প্রতি অহুয়া করত দক্ষিণচন্ু দ্বারা পুনরায় 
আমাকেই বারংবার দেখিতেছে। দেবীর 
এই কথ৷ শ্রবণ করিয়া প্রভু মহেশ্বর হাণ্সহ- 
কারে তাহাকে বলিলেন, "উমে! এ, তোমার 
পুত্র; হৃষ্টভাবে তোমাকে দেখিতেছে না, তবে 
কিনা তোমার তপঃপ্রভাবের আধিক্য বর্ণনা 
করিতেছে ;” ঈশ্বর, দেবীকে এইরূপ বলিয়া 
কুবেরকে পুনরায় বলিলেন, বস! তোমার 
এই তপন্তায় পরিতুষ্ট হইয়া তোমাকে আমি 
এই সকল বর দিতেছি, তুমি নিধিসমূহের 
অধিপতি হও; গুহাকদিগের অধীখর হও; হে 
সুব্রত! তুমি বক্ষগণের, কিন্নরগণের এবং 
রাজগণের রাজ! হও; তুমি রাক্ষমগণের প্র 
হও; সকলের ধনদাতা হও। আমার সহিত 

৬ তোমার সথিত্ব হইল, মিত্র! তোষার গ্রীতি- 
$ বর্ঘানের জন্য আমি, তোমার সমীপবর্তা স্থানে 

কাশীখণ্ড 

অলকার নিকটেই সর্বদা বাস করিব। এস, 
ইহার ( উমার ) পদযুগলে নিপতিত হও, ইনি 
তোমার জননী | দেঁবদেব শিব, কুবেরকে এই 
সকল বর দিয়া শিবাকে পুনরায় বলিলেন, হে 
দেবেশি! এই তপস্বী তনয়ের প্রতি প্রসন৷ 
হও। দেবী বলিলেন, বৎস! সর্ব! মহা- 
দেবের প্রতি তোমার নিশ্চল! ভক্তি থাকুক। 
বামনেত্র তোমার স্ফুটিত হইয়াছে বলিয়া 
তোমার নাম 'একপিঙ্গ' হউক । দেবদেব, 
তোমাকে যে সকল বর প্রদান করিলেন, তং- 
সমস্ত তদনুসারেই হইবে। হে পুত্র! আমার: 
রূপের প্রতি ঈধ্যা করাতে তুমি 'কুবের' নামে 
বিধ/যাত হইবে। তোমার স্থাগিত এই পরম 
শিবলিঙ্গ সাধকর্দিগের সিদ্ধিপ্রদ, সর্ধপাপহর 
এবং তোমার নামানুসারেই প্রিদ্ধ হইবেন। 
ে মনুষ্য, কুবেরেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিবে, তাহার 
ধনহীনতা হইবে না, মিত্রবিয়োগ হইবে না 
এবং প্বজনবিচ্ছেঘ হইবে না। বিখেখরের 
দক্ষিণাংৎশে অবস্থিত, এই কুবেরেখর লিঙ্গ যে 
মনুষ্য, পুজা করিবে, সে পাপ, দারিদ্ো এবং 
অনুখে লিপ্ত হইবে না। দেবীর সহিত মহে- 
শ্বর দেব, কুবেরকে এই সকল বর দিয়া, স্বকীয়, 
পরমধামে গমন করিলেন। বিদু-পারিষদথয় 

বলিলেন, এই ধন্দ, এইবপে শিবের পরম 
সখিত্ব লাভ করিয়াছেন। আর কৈলাসপর্ষতে 
অপকানগরীর সম্গাপে শিবের আলয় । যজ্ঞ. 
শ্বরদিগের পুরীর স্বরূপ এই তোমার নিকট 
বর্ণনা করিলাম। ইহা শ্রবণ করিলে, মানব 
নিশ্চয়ই সর্বপাপ হইতে মুক্তি লাভ করিবে। 

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥ 

চতুর্দশ অধ্যায়, 
ঈশ।নলোক এবং চক্মরলোক। .. 

বিষুবপারিষদদ্ধয় বলিলেন, অলকার সন্মুখ 
বা পূর্বভাগে এই মহোদয়! ঈশানপুরী। 
ইহাতে শিব্ভভ্ত তপোধনেরা বাস করেন ১ 



়্ 

পপ 

চতুর্দশ অধ্যায় 

যাহার! শিবম্মরণে আসক্ত, যাহারা শিবত্রত- 
পরায়ণ, যাহারা সকল কর্খব শিবে অর্পণ করি- 
যাছে, যাহার! সর্বদা শিবপুজায় রত, সেই সব 
মানব, “আমাদের স্বর্গ ভোগ হউক" এইরূপ 
সকাম ভাবে প্ররূপ তপশ্চরধ্যা করিলে এই 
রমণীয় রুদ্রপুরে রুদ্রবূপে বাস করে! অজ, 
একপাৎ, অহিত্রপ্ প্রমুখ ত্রিশ্লধারী একাদশ 
রুদ্র, এই স্থানের অধিপতি ৷ এই প্রধানেরা 
উক্ত অষ্টপুরীকেই দেবদ্রোহী ছুষ্টগণের হস্ত 

৬৩ 

সেই অত্রি পুর্বে দিব্যপরিমাণে তিন সহত্র 
বংসর অত্যাতকৃষ্ট তপস্তা করিয়াছিলেন । তখন 
আত্রির উদ্ধাগত রেজঃ চন্দরূপে পরিণত হইয্বা, 
দিত্বগুল উদ্দ্োতিত করত ত্ীহার নয়ন্যুগল 
হইতে দশধা ক্ষরিত হইল! ব্রহ্মার আদেশে 
দশজন দিগদেবী মিলিত হইয়া সেই রেতঃ 
গর্ভে ধারণ করিলেন, কিন্তু কিছুতেই রাখিতে 
পারিলেন না। দিগ্দেবীগণ, যখন সেই 
গর্ভধারণে অসমর্থ হইলেন, তথ্ন চন্র, তাহা. 

হইতে রক্ষা করেন এবং শিবভক্ত ব্যক্তিকে, | দের সহিত ভূতলে নিপতিত হইলেন। লোক- 
বর প্রদান করেন। ইহীরাও বারাণমী নগরীতে 
গিয়৷ শুভপ্রদ “ঈশানেশ্বর" মহালিঙগ স্থাপন 
পুন্দক তপন্তা করিয়াছিলেন। ঈশানেশ 
লিঙ্গের প্রসাদে, ঈশানদিকৃস্থিত, একাদশ দিকৃ- 
পতিই সদা সহচর এবং সকলেই জাম 
মুণ্ডিত, ললাটলোচন, নীলক$ঃ, শুভ্রদেহ ও 
বৃষধ্বজ। পৃথিবীতে যে অসংখ্য সহত্র মহত্র 
রুদ্র আছেন, তাহারা সর্বভোগসমদ্ধি প্রাপ্ত 
হইয়। এই শ্রীশানীপুরীতে বাস করেন। 
কাশীতে ঈশানেশ্বর দেখিবার পর যাহাদের 
মৃত্যু দেশান্তরেও হয়, সেই হিতপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ 
এই ঈশানপুরীতে শরীরপরিগ্রহ করে। ধাহার৷ 
অষ্টমী এবং চতুর্দশীতে ঈশানেশ লিজের পুজা 
করেন, ইহ-পরলোকে নিসঃন্দেহ, তীহারাই 
রুদ্র। ঈশানেশ্বর সকাশে যে কোন চতুর্দশীতে 
উপবাস এবং রাত্রিজাগরণ করিলে মানুষের 
আর গর্ভে বাস করিতে হয় না। শিবশ্্া 
্বর্গপথে বিষুগণকধিত গুই প্রকার কথা শ্রবণ 
করিতে করিতে সকল ই্জিয় এবং জদয়ের বু- 
প্রীতিবিধায়িনী, যথেষ্ট ইন্দু-কৌমুদী দিবসেও 
দেখিতে পাইলেন; অত্যন্ত চমংকুত হইয়া 
শিবশম্খ্বা জিজ্ঞাসা করিলেন, বিষুগণদ্বয় ! এ 
কোন্ ল্লোক? বিষুল্রণত্বয় সেই ব্রাঙ্ষণকে 
বলিলেন, হে মহাভাগ শিবশর্শুন্ ! খাহার 

' অমৃতবর্ধা কিরণজালে জগৎ আপ্যায়িত, সেই 
কলানিধির এই লোক। পূর্বকালে প্রজাসর্গ- 
বিধিত্ ব্রহ্মার মন হইতে চক্জ-পিতা ভগবান্ 

গঅব্রি খষি টিৎপন্ন হন। আমরা! শুনিয়াছি, 

পিতামহ ব্রহ্মা, চন্্রকে পতিত দেখিয়া! ভ্রিলোক- 
হিতাভিলাষে স্তাহাকে রথে আরোহণ করাই- 
লেন। ব্রহ্গা সেই প্রধান রথে করিয়া চত্রকে 
একবিংশতিবার সাগরঙ্গীম! বহুন্ধরা প্রদক্ষিণ 
করাইলেন। চল্রের যে তেজ্গড়াইয়া পৃথি- 
বীতে গ্ীতিত হইল, জগৎপালনী ওষধি সব, 
তাহাতে করিয়াই উৎপন্ন হয়। হে মহাভাগ্! 
্রহ্মবদ্ধিত স্বয়ং ভগবান চন্দ, তেজঃপ্রাপ্ত 
হইয়া, পরমপাবন অবিমুক্ত ক্ষেত্রে অবস্থান 
এবং স্বনামানুসারে চন্দেখবর নামক অমতলিঙ্গ 

স্থাপনপূর্ববক শত গ্দ্ব ঝসর তপগ্তা করি- 
লেন। দেবদেব পিনাকী বিশ্বেশবরের প্রসাদ 
বীজ, ওষধি, জল, এবং ব্রাঙ্মণদিগের রাজা 
হইলেন। তপন করিবার সময়ে চন্দ, সেই 
অবিমুক্ত ক্ষেত্রে, অনতোদ নামে এক কপ 
প্রস্তত করিয়াছিলেন। সেই কূপের জলপান 
এবং তাহাতে স্নান করিলে মানব অজ্ঞানমুক্ত 
হয়। স্বয়ং দেবদেব পরিতুষ্ট হইয়া জগং- 
সগ্ভীবিনী তদীয় এক পরম কলা গ্রহণ করিয়া 
সেই কলামাত্র কলানিধিকে মন্তকে ধারণ 
করিয়াছেন। চন্দ পশ্চাং প্রাপ্ত দক্ষশাপে 
মাসান্তে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াও পুনরায় 
সেই শিনশিরোধ্তকলা দ্বার আপ্যায়িত 
হন। সোমযজিপ্রবর সোম, উক্ত প্রকারে 
মহারাজ্য প্রাপ্ত হইয়া শতসহত্র দক্ষিণাযুক্ত 
রাজহৃয় ধঙ্ভ করিলেন! আমর! শুনিয়াছি, 
চজ্ ব্রর্থা খধিপ্রবরর এবং সদন্তদিগকে ৪ 
ব্রলোক্য দক্ষিণা দিলেন। “মন বজ্ঞে 
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ব্র্ধা হন ব্রঙ্গা, অত্রি ভৃগু মরীচি প্রভৃতি 
খধিরা হন ঝত্বিক,। মুনিমগ্ডলী-পরিবৃত 
হরি হন সদন্ত। সিনীবালী, কুহ্, ঢুতি, 
পুষ্টি, প্রভা, বন, কীত্তি, ধ্তি এবং 
শোত। এই নয় দেবী, চত্কে সেব! 
করিতেন । চন্দ, উমার সহিত কুদকে যজ্ঞকাধ্য 
ঘর! পরিতপ্ত করাতে, উম। সহ শিবের প্রদত্ত 
সোম এই নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। সোম, 
চুনগেশ্রর শ্িলিঙ্গের সমীপে কাশীতেই 
পরম তুর তপগ্তা করেন এবং রাজহুয় যক্ও 
করেন। সেই খানেই ব্রাহ্মণের শ্রীত হইয়। 
এই কল্পনিধিকে বলেন, তুমি ত্রেলোকাদক্ষিণা- 
দ্বাতা৷ সোম, আমাদের ব্রাহ্মণের রাজা তুমি। 
কাণীতেই চন্দ, দেবদে.বর নয়ন-গোচর হন, 
তদীয় তপশ্তাবশপে প্লীতচিত্ত শিব, চন্দ, 
ত্রিলোক্য আহলাদনের হেতু বলিয়৷ টন্দরকে 
বলেন, তুমি আমার অন্ততম পরমমু্ডি, জগং 
তোমার উদয়ে স্ধী হইবে। ্্ধ্যতাপপরিক্িঃ 
এই সচরাচর জগৎ তোমার অমুতময় কিরণ- 
জাল স্পর্শে পরম গ্লানি হইতে ঝিমুক্ত হইবে। 
মহেশ, এই বলিয়া সহধে আরও অন্ত সকল 
বর প্রধান করিতে লাগিলেন, তিনি বলিলেন, 

দ্বিরাজ। তুমি এই কাশীতে যে অতুযুগ্র 
তপন্তা করিয়াছ, এই যে যজ্ঞকল সমস্ত 
আমাতে অর্পণ করিয়াছ, এই যে চন্দেখর 
নামক মদীয় লিঙ্গ স্থাপন করিয়াছ; এই 
সব কারণে অধ্ধচন্ত্রধারী উমাগহুচর প্রিলোকে- 
শ্বর আমি, সর্বব্যাপী হইলেও তোমার 
নামানুমারী এইলিঙ্গে প্রতিমাসে প্রতি 
পুণিমার অহোরাত্র বিশেষরূপে অধিষ্ঠিত 
হইব। অতএব পুর্ণিমাতিধিতে এইখানে 
জপ, হোম, পৃজা, ধ্যান, দান এবং ব্রা্ষণ- 
ভোজন, যে কিছু সংকার্ধা অতি অল্প 
করিলেও তাহ! আমার শ্রীতিকরা মহাপুজ। | 
হইনে। জীর্মনংক্কারাধি কর!, নাচ বাঙ্ন! 
প্রস্ততি দেওয়া, প্বজারোপপাদি কম এবং | 
পরী ও যৃতিদিগের তৃপ্তিদাধন, এই সকল 
“কর ছ্সেখবরে কৃত হইলে অনস্তফলজনক হয়। 

কাশীখণ্ড 

কলানিধি! অন্ত কিছু গোপনীয় কথা 
বলিতেছি, শুন; অভভ্ত, নাস্তিক এবং বেদব- 
দ্রোহীকে একথা বক্তব্য নহে) হে সোম! 
সোমবারে যখন অমাবগ1 হয়, তধন সাধুগণ, 
আদরপুর্বক চতুর্দশীতে উপবাস করিবে; 
সোম! শুন; ্রয়োদশীদ্দিনে নিত্যকম্ম সমাধ। 
| করিয়া সেই ত্রয়োদশী শনিবার প্রদোষকালে 
এই চঙ্গের 1লঙ্গের পুজ| করিবার পর, নক্ত 
(রাতে মাত্র আহার ) করিয়া নিয়মগ্রহণ 
পুর্ব, চতুর্দশীতে উপবান এবং ঝাত্রিজাগরণ 
করিবে। তার পর সোমবার অমাবন্তার' 
প্রাত্ঃকালে চণ্রকূপজলে দ্লাণ এবং জলের 
কত্ৃব্য তর্পণাদি মকল কাধ্য করিয়া যথাবিধি 
সঞ্ধ্া-উপাসনাপুরঃঘর চক্ত্রকুপের সমীপবর্তী 
তীর্থে যথাবিধি শ্রাদ্ধ করিবে। এই শ্রাছ্ধে 
অধ্যদান এবং আখাহন নাই । শ্রাদ্ধকত। বায় 
রুদ্র, এবং আদিত্যরূপী পিত্রাদি পুরুধত্রয় এবং 
মাতামহাধিকে উদ্দেশ করিয়৷ প্রযহ্ক সহকারে 
পগুদান করিবে। এই তীথে, মন্তান্ত সগোত্র, 
৫» শ্বশুর, এবং বন্ধুবাঞ্চবের নামো চ্চারণ 
পুর্ধবক শ্রদ্ধা সহকারে শ্রান্ধে পিগুদান করিলে 
সকলের উদ্ধার হয়; গয়ার পিগধান করিলে 
পুববপুরুষগণ যেমন পারতুষ্ট হন, এই চক্দ্রকৃপের 
নিকট শ্রাঞ্ধ করিলেও পুর্বপুুষ্গণের সেইরপই 
তপ্ত হয়। মুনুষ্য যেমন গয়ায় পিগুদান করিয়া 
সমগ্র পি$ঝণ হইতে মুক্ত হয়, চন্জ£পে পিগু- 
দান করিলেও পিতৃধ। হইতে তদ্রুপ মুক্তিলাভ 
করে। কোন নরোর্তম যখন চন্দ্র শিবলিঙ্গ 
দর্শন করিবার জন্ত গমন করেন) তখন তাহার 
পুনুবপুরুষগণ, জৃষ্ট হইয়া এই বলিয়। নৃত্য 
করিতে থাকেন যে, “এই ব্যক্তি, চজ্কুপভীথে 
আমাদিগের তপণি করিবে, আমাদের হূর্ভাগ্য 
প্রযুক্ত যণি তর্পণি নাই করে, তনু সেই তীর্থজল 

| স্পর্শ করিবে ত, তাহাতেই আমাদের তৃত্তি 
ূ হইবে। শটুঅশ্রঃক্ত যদি জলম্পর্ণও লা ' 
| কর, দেখিবে ত, তাহাতেও আমাদের তৃপ্তি।” 
| ব্রতী মানব, ূর্বো প্রকারে শ্রাদ্ধ করিয়া 

চন্গেস্বর দর্শনপূর্ববক ব্রা্মণগণ এবং যতিগদের” 



দেখিতে পাইবে। সাক্ষাৎ 

পঞ্চদশ অধায়। 

ভোগ্ছনাদি বার! ' তপ্তিদাধন হইলে পর, পারণ 
করিবে। হে শশাঙ্ক ! কাশীতে অমাবস্তাযু্- 
দোমবারে এই প্রকারে ব্রত করিলে, আমার 
অনুগ্রহে সে দেবধণ, পিড়ধণ এবং ধধিধণ 
হুইতে মুক্তি লাভ ৪করে। চিত্“নতরযুা 
চৈত্রী পূর্ণিমাতে কাশীনিবামিগণ, তারকজ্ঞান 
লাভের জগ্ত এই তীর্ধে যাত্র। করিবে। সেই 
যাত্রার ফলে কাশীবাদের বিদ্ব বিন হয়। যদি 
কেহ, চন্গেখর লিঙ্গ অবলোকন করিবার পর, 
অন্থত্র মরে, দে ব্যক্তিও পাপরাশি ভেদ করিয়া, 
চন্দলোক প্রান্ত হইবে। কলিকালে ভাগ্যহীন 
বাক্তির! চন্দেখর লিঙ্গের মহিম। জানিতে পারে 
না। হে নিশীপতে! পরম গুহা অন্ত কপাও 
তোমাকে বলিন্তছি। এই গী৯, সিদ্ধযোগীশ্বর 
এবং সাধকদিগের সিদ্ধিপ্রদ। হৃরাহ্র, গন্ধ, 
নাগ, বিদ্যধর, রাক্ষস, গুস্ক) যক্ষ, নর, 
কিন্নরগণের মধো সপ্ত কোটি দিদ্ধ, আমার 
সন্মুধে এইস্থানে সিদ্ধ হইয়াছেন। ছয় মাস 
সংযতাহারে বিখেশরী ধান করিলে, চন্গেশখ্বর- 
লিন পূজার জন্য সমাগত সিদ্ধাগণকে সন্মখে 

_মিদবযোগীশ্বরী, 
তাহাকে বরদান করেন; সিদ্ধাযোশীশ্বরী অব- 
লোকনেই তোমারও মহাসিদ্ধি লাভ হইল। 
মাধক-সিদ্ধিপ্র্দ, অনেক পীঠ ভতলে আছে, 
পরন্ত এই সি্বেগ্ররীগীঠি অপেক্ষা আশুসিদ্ধি- 
প্রদ পীঠ আর নাই। হে শশিন! তুমি 
যেস্থানে চন্দেখবর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠ। করিয়াছ, 
ইছাই দেই অজিতেক্রিয়গণের অনু পীঠ। 
৯ কিতক্রোধ, জিতলোভ, জিতম্পৃহ 
বাক্তিগণই আমার দেই পরমাশক্তি যোনীস্ব- 
রীকে দর্শন করিতে পান! যে সকল ব্যক্তি 
প্রতি অগ্টমী ও প্রতি চতুর্দশী তিথিতে, অদুষ্ট- 
রূপা, গা, সর্জসিদ্ধিদায়িনী পল দেবীকে 
পূপ-দীপ-নৈবেদ্যাদি দ্বারা ভক্তিভাবে পলজ! 
করিবে, সেই দেবী তাহাদের সমক্ষে আবির্ভূতা 
হইবেন! হে দ্বিজ! শিব, সেই বহর 
নগরে চন্গকে এই সকল বর দিদ্বা সেই স্থানেই 
অস্তরষ্িত হইলেন। তদবধি, দ্িন্গরাজ চল, 

৫ 

বয় প্রসরণশীল করনিকর ছারা নিদ্বমগুলকে ৪ 
অন্ধকার-শূন্ত করত এই লোকে আধিপত্য , 
করিতেছেন। সোমবার-ত্র তকর্ত। এবং মোম. 
পাননিরত মানবগণ, চন্প্রভ যানে গমনপূর্ধীক : 
এই চক্রলোকে বাস করে। যে মানব, চন্দ 
উৎপভি ও তপস্তাপ্রকরণ ভক্তিভাবে শ্রবণ 
করে, মে চত্রলোকে পুজিত হয়। অগস্ত্য 
বলিলেন, বিষ্পারিষদ হয়, দ্বর্গপথে শিব. 
শর্াকে এই শ্রমহারিনী হুখদািনী শুভ কথা 
বলিতে বলিতে তথা হইতে নকত্রলোকে গমন 
করিলেন। 

চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥ 

পঞ্চদশ অধ্যুয়। 

পক্ষত্রলোক, ব্ধলোক এবং বত্ান্ত! 

মহাভাগে ! সহধন্মিণি! পরি! লোপা 

মুদ্রে! বিষ্বপারিষদদ্ধয় শিবশর্মাকে যে কথা 
বলিয়াছিলেন, তাহা শ্রৎণ কর। শিবশর্থা 
বলিলেন, হে বিমুপারিষদঘয় ! ওঃ ! চস সন্ধে 
অতিবিচিত্র কথাই গুনিলাম। হে নিখিল- 
ব্ান্তাতিজ্ঞ! নক্ষত্রলোকের কথ! কীর্তন 
করুন। বিষু'পারিষদত্বয় বলিলেন, পুর্কাকালে 
প্রজজাসর্জনেচ্ছ স্ৃ্রিকর্তার অঙ্গষ্টপৃষ্ট হইডে 
প্রজাস্্িদক্ষ, দক্ষ প্রজাপতি উৎপন্ন হুন। 
সেই দক্ষের, তপোলাবপাডূষণা নিধিললাবগ্য- 
সম্পন্না রোহিণীপ্রমুখ যি সংখ্যক কল্যানী 
ছুহিতা উৎপন্ন হন। তাহারা বিশ্বেশ্বর নগ- 
রীতে সমাগত হইয়! তীব্র তপশ্া ছারা উমা- 
সমভিব্যাহারী চত্রশেধর মহাদেবের আরাধনা 
করেন। মহাদেব যখন তুষ্ট হইলেন, তখন 
বরদানার্থ সমাগত হইয়া প্রসপ্নচিতে বলিলেন, 
উৎকৃষ্ট বর প্রার্থনা কর। অনস্তর সেই 
কুমারীগণ শিববাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, 
হে শঙ্গর! যদি আমাদিগকে বর দেয় হইয়া 
থাকে, আর বাদি আমর! আপনার নিকট কন্ঠ 
লাভে যোগ্য হইয়া! থাকি, তাহ! হইলে হে 
মহাদেন। আমাদিগকে এই র দিল থে, 
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সংসারের তাপহারী এবং রূপে আপনার তুল্য, 
কোন ব্যক্তি যেন আমাদের স্বামী হন। দক্ষ- 
কন্াগণ, বরণানদীর রমণীয় তীরে সঙ্গমেশ্বর 
শিবৈর নিকটে নক্ষত্রেখবর-সংজ্ঞক হৃমহৎ লিঙ্গ 
স্বাপনপুন্ধক দৈবপরিমাণে সহতর বংসর 
পুরুষ্গণেরও ভুক্ছর পুরুষারিত নামক মহাতগন্ভ। 
করিয়াছিলেন । তংপরে বিশ্বের সন্তুষ্ট 
হইয়া, সেই একের প্রতি নিবিষ্টচিত্তা একপত্বী 
সকল দক্ষকন্তাকেই বলিলেন, পূর্র্বকালে অন্ত 
কোন রমনীই এন্সপ অত্যুগ্র তপস্যা (নক্ষান্ত) 
সহ্ছ করিতে পারে নাই, এই জন্ত এখন 
তোমাদের নাম হইল নক্ষত্র । এক্ষণে, তোমরা 
বে পপুরুষায়িত” নামক তপন্তা করিয়াছ, এইজন্ত 
তোমর! ইচ্ছামাত্র পুরুষ হইতে পারিবে। 
এই জমগ্র জ্যোতিশ্চন্রে তোমরা অগ্রগণ্যা 
হইবে, আর (তামরা মেষাদিরাশির উত্তম 
উত্পত্তি ক্ষেত্র হইবে। হে শুভমুখীগণ ! 
যিনি ওঘধি সকলের পতি, অমুতের পতি এবং 
ব্রাঞ্থণগণের পতি, তিনিই তোমাদের পতি 
হইবেন। তোমাদের স্থাপিত এই নক্ষত্রেশ্বর- 
সংজ্ঞক (লিঙ্গ পুজা করিলে মনুষ্য, তোমাদের 
'ধীভমলোকে গমন করিবে। চন্রুলোকের 
উপর তোমাদের বাসোপযোগী লোক হুইবে। 
আর মকল তারকার মধ্যে তোমরা মাস্ট 

হইবে। যাহারা নক্ষত্র পূজক যাহার! 
নক্ষত্রানুসারি-ব্রতানুষ্ঠায়ী, তাহারা নক্ষত্র- 
সদৃশ গ্রভামম্পদ হইয়া তোমাদের লোকে 
বাম করিবে। কাশীতে যাহারা নক্ষত্রেশ্বর 
শিবদর্শন করে, তাহাদিগের কদাচ নক্ষত্রপীড়া, 
গ্রহগীড়। ঝ৷ রাশিলীড়া হইবে ন।। অগন্ত্য 
বলিলেন, বিষ্ণতে নিহিত-চিত্ত, বিষণ 
পারিষদদ্বর এইরপে নক্ষত্রলোকের সৎ- 
কথা কীর্তন করিতে থাকিলে, কিয়ৎক্ষণ 
পরেই শিবশস্থার বুধলোক নয়নগোচর হুইল। 
শিরুশর্্মা বলিলেন, হে শ্রীতগবৎ-পারিষদত্বয় ! 
এই অনুপমেয় লোক কাহার? এই লোক, 
চ্ন্মলোকের স্ভার আমর হুদকে অতিশয় 
লে কৃটিতেছে? বিছ্ঞ্গণহয় বলিলেন, শিব- 

কাশীখণ্ড 

শশ্মন! ন্বর্গপথে, বিনোদন করিবার জন্য এই 
পাপাপছারিণী তাপত্রয়বিনাশিনী কথা শ্রবণ 
কর। আমরা যে সাত্রাজ্যপদপ্রাপ্ত মহাকাস্তি 
ঘিজরাজের কথা তোমার সম্মুখে কির়ৎপূর্কে 
বলিলাম, ধিনি রাজনুয় যজে ত্রিভুবন দক্ষিণা 
দিয়াছিলেন, ধিনি শত পদ্ম বংসর অত্র 
তপগ্যা করিয়াছিলেন, ধিনি অন্রিনেত্র হইতে 
উৎপন্ন এবং সাক্ষাৎ ব্রহ্মার পৌত্র, ধিনি 
নিখিল ওষধির নাথ, যিনি নক্ষত্রাদি জ্যোতির 
অধিপতি, ধিনি নির্মল কলার নিধি বলিয়া 
কীত্তিত হন, ধিনি উদীয়মান হইয়া স্বীয় কর 
দ্বারা পরোপতাপকে যেন গলাধারা দিয়! দূর 
করেন, ধিনি উদ্দিত হইবামাত্র, কুমুদিনীকুল 
এবং জগতের আনন্দবিধান করেন, ধিনি 

দিগঙ্গনাগণের বেশহ্ষা সাজসজ্জা! দেখিবার 
নুন্দয দর্পণ স্বরূপ ;_-অন্ত গুণাবলীর কথাতেই 
বাকাজ কি সর্ধহ্দ মহাদেব, যাহার 
একাংশমাত্র মস্তকে, ধারণ করিয়াছেন, শুদ্ধ 
এই টৃক্ৃতেই ধাহার সাদুগ্ঠ জগতে নাই, 
সেই রূপবান বিধু, শ্রশ্বধ্যমদে মোহিত হইয়। 
গুরু, পুরোহিত, পিতব্যপুত্র আঙ্গিরস বৃহস্পতির 
ভাধ্য। রূপশালিনী তারাকে দেবগণ এবং দেবধি- 
গণ কর্তৃক বহুবার নিবারিত হইয়াও বলপুরু্বক 
হরণ করিলেন। কলানিধি দ্বিজরাজ হইলেও 
এ দোষ তাহার নহে। এক ত্রিলোচন ব্যতীত 
কাম টা চিত্ত বিকৃত না করিয়াছে? বিশে- 

ষতঃ এই চতুর্দকে বিস্তৃত যে তমঃ ( অন্ধকার ) 
তাহার বিনাশের জন্য, বিধাতা, দীপ এবং 
ুরধ্যকিরণাদি রূপ মহৌষধ নির্মাণ করিয়াছেন, 
কিন্তু আধিপতাতমোবিনাশের জন্য কোন 
ওঁধধই করেন নাই। কেননা যে ব্যক্তি 
আধিপত্যমদমোহিত, তাহার কোন হিতকথাই, 
এমন কি, হিতকারিদী হরিকথাও স্পর্শ করে 
না) যেমন বিকুন্ধচিত্ত দুর্জন ব্যক্তি, তীর্থ স্নান 
করিলেও নির্মল বুদ্ধি তাহাকে স্পর্শ করেনা, 
ইহাও সেইরূপ ; যাহার প্রভাবে যেন বিপদের 
পদাখাত প্রাপ্তি বশতই সঙ্কুচিতভাবাপনন 
নয়নের কুটিলগামিনী দৃষ্টি ্বার। কেমন একটা 
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। বিলক্ষণ ভাবে ক্ষণকালমাত্র অবলোকন 'করিতে 
হয়-নেই অধিক সম্পত্তির চেষ্টাকে ধিক্, 
ধিক ও! কাম পুষ্পাযুধ হইলেও ত্রিলোকের 
মধ্যে তিনি কাহাকে না জয় করিয়াছেন? 
ক্রোধের বশতাপন্ন ,কে হয় নাই? লোভ, 
কাহাকেই ব৷ মুগ্ধ না করিয়াছে? কামিনীর 
নয়নরূপ ভল্লান্সে বিদীর্ণ জ্দয়া হইয়া কে না 
বিপতপ্রাপ্ত হইয়াছে? আর কোন্ ব্যক্তিই বা 
রাজ্যলক্মী পাইলে চক্ষু থাকিতেও অন্ধ না 
হয়? আধিপত্যলক্ষী অতি চলা, তাহ! লা 
করিয়া ইহ জগতে সং অসৎ যাহাই উপার্জন 
করিবে, তাহাই অবশ্য ফলপ্রদ হইবে; অতএব 
যাহা অতীব" হিতকর, সঙ্চরিত্র ব্যক্তিগণ 
সর্বদাই তাহ! করিবেন। যখন চন্দ উদ্ধত 
হইয়া বৃহস্পতিকে তার! অর্পণ করিলেন না; 
তখন ক্ষুদ্র পিনাকগ্রহণপুর্বক বৃহস্পতির 
পৃষ্ঠপোষক হইলেন। তখন মহাবঙ্গ চন্দ, 
ব্রহ্ষশিরোনামক অস্ত্র দেবদেবের উদ্দেশে 
নিক্ষেপ করেন' দেবদেবও সেই অন্ত্র বিনাশ 
করেন। তাহাদিগের পরস্পরের ঘোরতর 
'তারকাময় যুদ্ধ হইতে লাগিল। তাহাতে 
বিধাতা অসময়ে ব্রহ্মাগুনাশভয়ে ভীত হই- 

লেন। তখন স্বয়ং পিতামহ, প্রলয়ানলতুল্য, 
রুদ্রকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিয়া বৃহস্পতিকে 
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জিজ্ঞাসা করিলে, তার! কৃতাঞ্জলিপুটে, পিতা 
মহকে বলিলেন, চন্ছের' | তখন প্রজাপতি 
তারাগর্োত্তব সেই বুদ্ধিমান বালকের মত্তকা 
ভাপ করিয়া! 'বুধ' এই নাম রাধিলেন। অনস্তর 
সকল দেবতা অপেক্ষা অধিক তেজোবল-রূপ- 
সম্পন বুধ তগস্তায় কৃতনিশ্চয় হইয়! চলর 
নিকট অনুমতি গ্রহণপূর্ধবক বিশ্বেশ্বরপালিত৷ 
নির্ধাণরাশি কাশীতে গমন করিলেন। বালক 
বুধ, তথায় স্বীয় নামানুসারে বুধেখের লিঙ্গ 
প্রতিষ্ঠা করিয়৷ জয়ে নবশশিশেখর শিবপ্রণ 
মহাদেবকে ধ্যান করত অধুতবর্ধ অত্যুগ্র তপ্ত 
করিলেন ৷ অনন্তর, বিগঘ্ভাবন, বিশ্বরক্ষক 
মহোদয় শ্রীমান্ বিশ্বনাথ মহালিঙ্গ বুষেশবর 
হইতে আনি্ভূত হইঙ্ৌন এবং সেই জ্যোতীরপ 
মহেতুর প্রসন্নচিত্তে বলিলেঈ, হে মহানুদ্ধে। 
অন্যদেবোত্তম বূধ! বর প্রার্থনা কর। হে 
মৃহাসৌম্য ! তোমার এই তপস্তা এবং লিঙ্গ- 
সেবায় আমি প্রসনন হইয়াছি, তোমাকে অদেয় 
আমার কিছুই নাই। বালক বুধ, আনাবৃষ্টি- 
পরিস্ান শশ্তরাজির সগীবনসলিল তুল্য, মেঘ- 
নির্ঘোষ্গস্রীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া যেই " 
নয়নদ্ব় উক্মীলনপুর্ধিক সম্মুখে চাহিলেন, 
অমনি সেই লিঙ্গে শশিশেখর ত্রিলোচনকে 
দেখিতে পাইলেন। তখন বুধ বলিলেন, হে 

তারা৷ প্রত্যর্পণ করিলেন। অনন্তর, বৃহস্পতি, | পৃতাত্মন! আপনাকে নমঙ্কার; জ্যোতীয়প 
তারার গর্ভ হইয়াছে দেখিয়া! তারাকে বলিলেন, 
“আমার ক্ষেত্রে তুমি কদাচ পরকীয় গর্ভ 
ধারণ করিতে পারিবে ন1।” তারা, তখন 
ঈধিকাতিণস্তন্থে গর্ত ত্যাগ করিলেন । 
সেই ভগবানের জন্মমাত্রে, দেবগণের শরীর 
তাহার তেজে নিপ্রভ হইল। তখন হুর- 
শরেষ্ঠগণ, সংশয়াপর হইয়া তাঁরাকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “সত্য বল, এই পুত্র, চঙ্দের, না 
বৃহস্পতির % দেবগাণ কর্তৃক জিজ্ঞাসিতা হইয়া 
তারা৷ অতি লজ্জাভরে যখন কিছুই বলিতে 
পারিলেন না, তখন অতিতেজাঃ কুমার তাহাকে 
অভিশাপ দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ব্রহ্ষা কুমার- 
কে নিবৃ্' করিয়া তারাকে মেই সংশয়স্থল 

আপনাকে নমস্কার ; হে বিশ্বরপ! আপনাকে 
নমস্কার; হে রূপার্তীত। আপনাকে নমল্কার। 
হে প্রণতজনগণের সর্ধবাধাবিনাশন! সর্ধ্বভঃ 
শিবায্ন! আপনাকে নমস্কার; হে সর্ধকাক্সক ! 
আপনাকে নম্ঙ্কার। হে দয়ালো ! আপনাকে 

নমস্কার! হে ভক্তিগম্য ! আপনাকে নমস্কার ; 
হে তপঃফলদায়ক ! তপোরূপ ! আপনাকে নম- 

স্কার। হে শল্তো! হে শিব! হে শিবাকান্ত ! 
হে শান্ত! হে শ্রীকঠ! হে শ্লভৃং! হে 
শশিশেধর! হে শর্ব! হে ঈশ! হে শ্ধর! 
হে ঈশুর ! হে ধূর্জটে! হে পিনাকপাণ্ঞ 
হে ণিরিশ! হে শিতিকঠ! হে সদাশিব! 
হে মহাদেব! আপনাকে ন স্মার* হে 



কাশখও 

দেবদেব! আপনাকে নমস্কার । হে গুতিপ্রিয়। 
আন্গি স্ব করিতে জানি না। - হে মহেশ্বর। 
আপনার চরণকমল-ধুগলে যেন আমার নিপ্র- 

ত্যুহ এবং অসাধারণ ভক্তি থাকে। হে 
নাথ! হে ঈখর! ছে করণামুতসাগর ! যদি 
আপনি প্রসন্ন হইয়া থাকেন ত এই বরই 
প্রদান করুন। আপনার নিকট অন্ত বর প্রর্থন 
করি না। অনন্তর মহাদেব, বুধের স্তবে পরি- 
তুষ্ট হইয়! বলিলেন, রৌহিণেয় ! হে মহাভাগ 
ছে সৌম্যবচোনিধি সৌম্য! নক্ষত্রলোকের 
উপরে তোমার লোক হইবে এবং সর্বগ্রহের 
মধ্যে তুমি পরম পৃজ। প্রাপ্ত হইবে। হে 
সৌম্য! তোমার স্থাপিত এই লিঙ্গ সকলেরই 
বুদ্ধিসম্পাদক, ছুর্বুদ্ধিকিবাশক এবং বদীয়- 
লোকভোগপ্রদ 1)ভাগবান শহু এই বকথ৷ 
বলিয়া সেই খানেই অস্তহিত হইলেন । €বুধও 
দেবদেবের প্রঘাদে স্বলোকে গমন করিলেন; 
বিস্ছ-পারিষদঘ্বয় বলিলেন, কাশীতে নুধেখর 
শিব্রে পৃজায় জ্ঞানপ্রাপ্ত মানব, অগাধ সংলার- 
সাগরে নিপতিত হইয়াও নিমগ্ন হয় না; সাধু 

. অননয়ন-কৌদুদীন্বরূপ সেই ব্যক্তি কমনীয়- 
বদন হুইয়! এই বুধলোকে বাস করে। চন্লেশ্বর 
শিব্রে পুর্র্ঘভাগে অবস্থিত বুধেশখর লিঙ্গ 
অবলোকন করিলে মানব কখন, এমন কি 
মৃত্যুকালেও বুদ্ধিহীন হইবে না! । বিষু-পারি- 
ব্ঘয়, বুধলোকের এই সকল কথ' বলিতে 
বলিতে তাহাদের বিমান অত্যুৎকষ্ট শুক্রলোকে 
উপস্থিত হইল। 

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫॥ 

যোড়শ অধ্যায় । 
শুক্রলোক, শুত্রবৃত্তাস্ত। 

বিচ্ুপারিষদত্বয় বলিলেন, মহাবুদ্ধে! 
শিবশর্খন্! অডুত গক্তলোক এই ; দৈত্য- 
দানবগণের গুরু সেই, কৰি এই স্থানে বাস 
কিরেন; দিদি ভুগে তুষধূম সহত' বৎসর 
সেবন কবিরা মানেবের নিকট মৃত্দ্রীবনী 

মহাবিদ্য৷ প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই অতি হৃঞ্ধর 
বিদ্যা সুরগুক্ষ বৃহস্পতিও জানেন ন। শিব, 
কার্তিকেয়, পার্বতী এবং গজানন ব্যতীত এ 
বিদ্যা আর কেহই জানে না। শিবশর্ম] 
বলিলেন, ধাহার এই উত্তম লোক, শুক্ু নামে 
বিখ্যাত, তিনি কে? (িনি কিরূপেই ঝা 
মহাদেবের নিকট হইতে মুতসন্ত্ীবনী বিদ্যা 
প্রাপ্ত হইলেন % হে প্রভু দেবছয়! আমার 
প্রতি ধদি প্রীতি থাকেত, এই ধিবরণ আপনারা 
কীত্তন করুন। অনন্তর দেবত৷ বিষুদূতদ়, 

শুক্রের পরম কথ৷ বলিতে লাণিলেন। শ্রদ্ধা 

সহকারে এই কথা শ্রবণ করিলে, অপধাত 
মৃত্যু হয় না, ভূত প্রেত পিশাচ 'হইতেও ভয় 
হয় না। অন্ধক এবং অন্ধকারির যুদ্ধ প্রবৃত্ত 
হইয়াছে । অভেদা গিরিন্যহ এবং অভেত্য 
ব্জবাহ করিয়া ছই জনে আছেন।« অন্ধক, 
একবার যুদ্ধ হইতে অপস্থত হইয়! শুক্রসমীপে 
গমনপুর্ধক রথ হইতে অবরোহণ করত 
শুক্রকে এই কথ৷ বলিলেন, ভগবন্! আমর! 
আপনাকে আশ্রয় করিয়া রুদ্রোপেন্্র প্রভৃতি 
সামুচর দেবগণকে হৃপতুল্য বোধ করি। 
গুরো! কুগ্জরগণ যেমন সিংহ হইতে ভীত 
হয় এবং সর্গগণ যেমন গরুড় হইতে ভীত হয়, 
তদ্রপ দেবতারাও আমাদের নিকট ভয় পান। 
অপার্দিত ব্যক্তিগণ যেমন হুদে প্রবিষ্ট হয়, 
দৈত্যদানবগণ, তদ্রপ প্রমথ সৈন্ত বিকম্পিত 
করিয়া অভেদ্য বজ্জব্যছে প্রবিষ্ট হইয়াছে। 
হেব্রহ্বন! এক্ষণে আমর আপনার রক্ষিত 
হইয়া ইন্দের সহিত মহায়ুদ্ধে পর্ববতবৎ অচল 
অটলভাবে থাকিয়! যেন বিচরণ করিতে পারি । 
আপনার নুখপ্রদ চরণদ্বয় আমর! পুত্র কলত্রের 
সহিত বিশ্বস্ততাবে দিবারাত্রি শুশধা করিব। 
হে বিপ্র! প্রসন হইয়া এই শরণাগত 
ব্যক্তিদ্দিগকে সর্ধতোভাবে রক্ষা করুন। 
দেখুন, হণ্ড, তৃহণ্ড, কুজস্ত, জন্ত, পাক,বিপাক, 
পাকহারী, কা্তন্বন, বীর চজ্রদমন এবং বীর 
অমরবিদারণ ইহাদিগকে মৃত্যুজেত! ভীমবিক্রম 
প্রমধগণ আত্রমণ করিয়া, দ্রাবিড়ভাতিণ- 



যোড়শ অধ্যায় 

যেমন চন্দনকে পাতিত এবং শুদদিত করে, 
তদ্রুপ নিপাতিভত এবং বিনষ্ঈ করিতেছে। 
আপনি পূর্বকালে, তুষধুম সেবন করিয়৷ যে 
উৎকুষ্ট বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহ। প্রকাশ 
করিবার এই সময় ,উপস্থিত। আজ প্রীমথ- 
-গণ সকলে, 'দৈত্যগণের পুনজ্জাঁবনদানতৎপর 
আপনার বিদ্যাবল এবং আপনার পুন্জীবিত : 
দৈত্যগণকে অবলোকন করুক। স্থিরবৃদ্ধি 

৬ 

অতীব অদ্ভুত যুদ্ধধজ্ঞ 'হইতে থাকিলে; 
শিলাদতনয় নন্দী, তার কর্মুদর্শনে ত্ুদ্ধ হইয়া 
মহেগ্বরের নিকটে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর 
তিনি সেই জয়হেতু ধুত্ুর-গৌরবণ মহাদেবকে 
“জয় জয়" শব উচ্চারণপূর্রবক বলিলেন, হে 
দেব! ইল্্াদি দেবগণেরও দুক্কর যে যুদ্ধকার্য 
আমরা সকল গণনায়ক করিয়াছি, ভার্গব এক 
এক জনের উদ্দেশে মুতসন্্ীবনী বিদ্যা আবৃতি 

ভার্গব মুনি, দানবরাজ অন্ধকের এই বাক্য | করিয়া সমরনিহত বিপক্ষধৃ্মে পুনরুজ্জীবিত 
শ্রবণে ঈষং হাস্ত করিয়া তাহাকে বলিলেন, করত তাহা বিফল করিয়াছেন ! তুহু, হুণ্ড) 
হে দানবরাজ! তুমি যাহা বলিলে, তৎ- ' কুজজ্ত, জন্ত, বিপাক এবং পাক প্রভাতি মহা 
সমস্তই সত্য এবং আমি এই বিদ্যা উপা-: হুরশ্রে্ঠগণ যমালয় হইতে প্রত্যাগত হইয়া 
উ্জনও দানব্দিগের জন্যই করিয়াছি। মামি , প্রমথগণকে বিদ্রাপিত করত বিচরণ করি- 
অতীব ছুঃসহ তুম সহত্র বদর সেবন তেছে। এ ভার্বঞ্যদি নিহতদৈতাগণকে 
করিয়া বান্ধবগণের স্খাবহা এই বিদ্যা শিবের , পুনঃপুনঃ উজ্জীবিত করেন ত হে মহেশ! 
নিকট প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি, সমরে জয় হইবে কিরূপে ? নুতরাং গণ. 
প্রমধগণ কর্তৃক নিহত অনুরুদিগকে, ম্রান  নায়কদিগের হৃখশাস্তিই বা হইবে কিরূপে € 
ধান্তগুচ্ছসমূহকে মেঘ যেমন সতেজ করে. : প্রমধ্রেষ্ঠ নন্দী এই কথ! বলিলে, প্রমধাধিপ- 
তদ্রপ এই বিদ্যাপ্রভাবে উত্থাপিত করিব। : নায়ক মহেশর সেই সর্ববগণপ্রবরাধ্যক্ষ নন্দীকে 
রাজন! এই মৃহ্র্তেই সেই মৃত দানবদিগকে | হান্ত করত কহিলেন, “নন্দিন্! অতি শীঘ্র 
নর্রণ ব্যাথাহীন, সুস্থ এবং যেন ুপ্তোথিত | গমন কর; শ্ঠেন যেমন লাবকপক্ষীকে তুলিয়। 

0 দেখিবে। কবি শুক্র, দানবরাজকে এই কথা ! লয়, তদ্রপ দৈত্যগণের মধ্য হইতে সেই 
বলিয়৷ এক এক দৈত্যকে উদ্দেশ করিয়া সেই । ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠকে শীঘ্র তুলিয়া! লইয়া আইস” 
মন্ত্র পাঠ করিতে লাগিলেন; সম্গদায়নাশে ূ মহাদেব এই কথা৷ বলিলে, সেই বৃষসিংহনাদী 
বিচ্ছিন্প্রায় বেদ যেরূপ সন্গনগণ কর্তৃক ূ নন্দী সিংহনাদ করিলেন। অনন্তর, নন্দী, 
অভ্যস্ত হইয়া পুনঃ প্রচরিত হয়, পুরবববিলুপ্ত | বথায় ভূগুবংশদীপ শুক্র অবস্থিত ছিলেন, 
মেঘমাল! যেরূপ বর্ধাকালে পুনরায় উদ্দিত সৈম্ভবিলোড়ন পুরঃসর*তথায় শীঞ্জ গমন করি- 
হয় এবং শ্রদ্ধাসহকার্টৈ ব্রাহ্মণদিগকে প্রদত্ত লেন। সকল দৈত্যগণ পাশ, খঙ্জা, বৃক্ষ, 
অর্থ যেমন মহাবিপত্তিকালে, দাতগণের ফল- প্রস্তর এবং পর্বত হস্তে লইয়া ধাহাকে রক্ষা 
দ্নার্থ উত্থিত হয়, তদ্রপ তৎক্ষণাৎ তাহার৷ 
অক্্রধারণপুর্রক উখিত হইতে লাগিল। 
তৃহণ্ড প্রভৃতি মহাহুবুগণকে পুনজ্জাঁবিত 
দেখিক্কা অনুরগণ, জলপুর্ণ জলধরের স্তায় ধ্বনি 
করিতে লাগিল। প্রমধত্রে্ঠগণ, সেই দ' 
দিগকে, শু ক্রকর্ৃক পুনজ্জীবিভ দেখিয়া 
পর়স্পরে তাহারা বলাবলি করিতে লাগি- 
লেন, এই কথা দেবদেবের নিকট নিব্দেন 

গু করিতে হইবে। তথায় প্রমধশ্রেষ্টদিগের 

করিতেছে, শরভ যেমন হস্তীকে হরণ করে, 
তদ্রপ, বলবান্ নন্দী অন্থরগণকে বিক্ষোভিত 
করত সেই শুক্রকে হরণ করিলেন। সেই 
'খলিতবস্ন, মুক্তকেশ, বিচযুতভূষণ, মহাবল নন্বী 

দনব- কর্তৃক পরিগৃহীত শুক্রকে বিযুক্ত করিরার 
জন্যই অসুরগণ সিংহনাদ করত নন্দীর পশ্চ্ধাঁণ 
ব। করিতে লাগগিল। তখন দানবেলুগ্ণ 
ভলদঞ্জালের স্তর ননদপ্থরের উপর বু, 
খরা, কুঠার, বহতরচন্র, প্রস্তর... বং ঝুম্পনাস্ 

-- » এ ৬০ রই. 
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তীরবেগে 'ঘধণ করিতে লাগিলেন । গণাধি- 
রাজ নঙ্গী, প্রবুদ্ধ দেবানুরযুদ্ধে অরি-সৈন্ত- 
দিগকে ব্যথা দিয়া মুখানল দ্বারা শত শত অন্তু 
দ্ধ করত ভার্গবকে গ্রহণপুর্বক শিবপার্খে 

' উপস্থিত হইলেন এবং সত্তর মহাদেবকে নিবে- 
দন করিলেন, "ভগবন্! এই সেই শুক্র।” 
তখন দেবদেব, পবিত্র ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত 
উপহারের স্তায় সেই শুক্রকে গ্রহণ করিলেন। 

সেই ভুতপতি আর কিছু না বলিয়৷ কবিশ্রে্ 
শুক্রকে ফলবৎ মুখমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। 
তখন, সমস্ত অনুরগণ উচ্চঃস্বরে অনবরত 
হাহাকার করিতে লাগিল। গিরিজাপতি, 
শুক্রকে গিলিয়৷ ফেলিলে, দৈত্যগণ, জয়াশা 
পরিত্যাগ করিল। তখন যেমন ২৬৬৬৫ 
করীজা, এঙগহীন বু.আ, শরীরহীন জ 
যেমন অধ্য়ন্হীন ছ্বিজ, উদ্যমহীন রান 
ভাগাসন্বব্ধহীন উদ্যোগ, যেমন পতিহীন রমণী, 
পক্ষহীন শরজাল, পুণ্যহীন আয়ু; যেমন 
অসচ্চবিত্র ব্যক্তির শাস্ত্রপাঠ এবং এক শিব- 
ভক্তহীন ব্যক্তির ক্রিয়াকলাপ নিস্কল হয়, 
তদ্রপ দৈত্যগণ, সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠবিরহিত হুইয়া 
জয্বের আশা পরিত্যাগ করিল। তত্র, নন্দী 
কর্তৃক অপহ্াত এবং হুলাহল-পায়ী মহাদেব 
কর্তৃক গিলিত হইলে, রণোৎসাহহীন অনুর্গণ 
বিষাঞ প্রাপ্ত হইল। তাহাদিগকে নিরুৎসাহ 
দেখিয়া অন্ধক বলিলেন, নন্দী বিক্রম প্রকাশ. 
পুর্ববক শুক্রুকে গ্রহণ করত আমাদিগকে বর্ধিত 
করিয়াছে, নন্দী আজ আমাদের শরীর লয় 
নাই, প্রাণ হরণ করিয়াছে । এক ভার্গবকে 
'হরণ করিস্বা, নন্দী আমাদের ধৈর্য, বীর্য, গতি, 
কীর্তি, জ্ঞান, তেজ, পরাক্রম, এ সমস্তই 
যুগপৎ হরণ করিয়াছে । যে, আমরা আমাদের 
কুলপুজা, ভুগুবংশপ্রদীপ, জর্ধ্বসমর্থ, সর্ধ- 
রক্ষক একমাত্র গুরুকে আপদে পরিত্রাণ 
কন্সিতে পারিলাম না, সেই আমাধিগকে ধিকু! 

যাহা হউক, এক্ষণে ধৈর্যাবলদ্বনপুরঃসর 
শত্রেগণের সহিত যুদ্ধ করী। আমি নদ্দি-সম- 
হিত এন রত, প্রাক নিহত করিধ। 

ণ্। 

অদ্য ইআপ্রমুখ দেবগণসহ' 'এই প্রহথগণকে 
অবশতাবে নিহত করিয়া যোগী যেমন কর্মববন্ধন 
হুইতে জীবকে মুক্ত করে, তদ্রপ আমিও 
ভার্গবকে শিবোদয়মুক্ত করিব। আর যদি 
সেই যোগী প্রভু যোগবলে শিবের শরীর 
হইতে স্বয়ং নিত হন ত শেষে আমাদের 
তিনি রক্ষা করিবেন। মেঘ-গভীর-নিধ্ধোষ 
দানবগণ, অন্ধকের এই কথা! শ্রবণে, মরণে 
কৃতনিশ্চয় হইয়! প্রমথগণকে অর্দিত করিতে 
লাগিল। “আয়ুসত্ে প্রমথের! কিছু বল- 

পূর্বক মারিতে পারিবে না, আর ধা্দি আমূঃ 
না থাকে ত স্বামীকে যুদ্ধে পরিত্যাগ করিয়া 
পলায়নে ফল কি? যে সকল ব্যক্তি পূর্বে 
বহুতর মান-ধনসম্পন্ন থাকিলেও স্বামীকে যুদ্ধে 
পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে, তাহারা 
নিশ্চয়ই অন্ধতামিত্র নরকগৃছে গমন করে। 
প্রভৃততর নুখ্যাতিকে অধশঃ স্বরূপ অন্ধকার 
দ্বারা মিলন করত যাহার! রণাজনে ভঙ্গ দেয়, 
তাহারা ইহপরকালে মুখী হয় না। যদি 
পুনর্জন্মমল-বিনাশক অন্বধারাতীর্৫ধে গান করা 
যায় ত দান, তপস্যা এবং তীর্থন্নানের প্রয়োজন 
কি?” দৈত্যদানবগণ, পরম্পরে ইহ! স্থির 
করিয়া, সমরভেরীসমূহ নিনাদদিত করত প্রমখ- 
গণকে রণে বিমর্দিত করিতে লাগিল। তথায় 
প্রমথ এবং দৈতা-দানবগণ পরস্পরে বাণ, 
খড়া, বন্ত্রসমহ, কটক্ছট শবযুক্ত শিলাময় যন্ত্র, 
ভশ্তণী, ভিন্দিপাল, শক্তি; ভল্ল, কুঠার, খটাঙ্গ, 
শূল, পটিশ, লকুট এবং মুশল দ্বারা আঘাত 
প্রতিঘাত করত মহাযুদ্ধ কারতে লাগিলেন। 
কার্শমুকাকর্ষণের ও শর, ভিন্দিপাল এবং 
ভুশ্তণ্ডী পতনের এবং বহু সিংহমাদের ধ্বনি 
হইতে লাগিল । সমরতূর্্য-নিনাদ, করিকুলের 
বহু বৃংহিত শব এবং অশ্বদদিগের হ্ধারবে 
মহান কোলাহল হইতে লাগিল। দ্যাবা- 
পৃথিবীর অভ্যন্তর প্রতিধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইল। 
বীরগণের এবং ভীরুদিগের অতীব রোম্চি 
হইতে লাগিল। উভয় 'পক্ষীয় সৈষ্ঠাদিগেরই 
গজবাজিগণের মহাশক্দে কর্ণ বধিয় হইল) 
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ধ্ব্্পতাক] ভগ্ন হইল, অন্ব.সুকল অল্াবশিক্ 
রহিল, অশ্খ হস্ত্রী এবং রখ পর্ন্ত রুধিরো- 
দ্রেকে চিত্রিত হইল; ভাহার! সকলেই 
পিলানিত. হইয়া! মুঙ্ছাপন্ন হইলেন। তখন 
বং, অনধক, সৈঙ্তধিগকে প্রমথগণ কর্তৃক | দানবদৈত্ত মধ্যে রবি হইালন। 
ইতভ্ততঃ ভগ্ন দেখিয়ী রখারোহণপুর্বক সমরে | 
ধাবিত হইল। যেই প্রমখগণ, বস্ত্াঘাতে 
গিরিসমূহের ভায় এবং বাযুবেগে নির্জল 
জলদাবলীর স্তায়,অন্ধকের বস্ততুলয শর-প্রহারে 
বিন হুইলেন। তখন অন্ধক গমনপরায়ণ 

' আগমনপরায়ণ, দরস্থিত,নিকটস্থিত, সকলকেই 
দেখিয়! প্রত্যেককে ধত রোম তত বাণ দ্বারা 
বিদ্ধ করিতে 'লাগিল। গণেশ কার্ভিকেয়, 
শিরানন্দকর নন্দী, নৈগমেয়, শাখ এবং বলী- 
সান বিশাখ ইতাদি অতযুগ্রগণসমূহ ব্রিশুল, 
শক্তি এবং শরজাল বৃষ্টিধারার স্ঠায় নিক্ষেপ 
করত অন্দকাহরকেও অদ্ধ করিয়া তুলিলেন। 
জনভ্ঞর প্রমথগণ এন অন্বরসৈন্ঠদিগের মহান 

কোলাহল হইল ; সেই শবে শিবোদরস্থিত 
শুক্র বহির্গমনের ছিদ্র অনেষণ করত আশ্রয়- 
হীন বাযুঘ্ব সায় ভ্রযণ করিতে করিতে, সেই 
রুদ্রজঠরে সপ্তলোক এবং পাতালাদি দেখিতে 
পাইলেন। ব্রহ্মা, নারায়ণ, ইন্স, আদিতা 
এবং অগ্দরোগণের বিচিত্র লোক সকল আর 
প্রমথগণে ও অহ্রগণে যুদ্ধও দেখিতে গাই- 

লেন। শুক্র, ভব্জঠরে, শত বতসর ভ্রমণ 
করিয়াও, খল যেমন পবিত্র ব্যক্তির ছিদ্র 
দেখিতে পায় না, তর্দীপ বহির্গমনের ছিদ্র 
দেখিতে পাইলেন না। অনস্তর, ভার্গব 'শৈব- 
যোগ অবলঙ্গনপূরঃসর শুক্ররূপে শিবদেহা- 
ভাস্বর হইতে শ্বলিত হইয়া মহাদেবকে 
প্রণাম করিলেন; অনস্তর দেবদেব, তাহাকে 
বলিলেন, ভৃগুনন্দন! তুমি যে শুক্রুবং 
নিঃস্কৃত হইয়াছ, এই কার্ধা ঘ্বারাই তেসির 
নাম হইল শুক্র এবং তুমি আমার পত্র 
হইলে; গয়ন কর। গুরু, উদর হইতে 
নর্গত হইলে, দেবদেবও অত্যন্ত আনঙগিত 
ইইলেন। 'ভিনি ভাবিলেন, ব্রাঙ্গাপ থে ঘূরিতে 
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ঘুরিতে আমার উপরে মরে নাই, ইছাই 
আমার মঙ্গল। সে যাহা হউক, মহাদেব. 
পৃর্মোজ্রূপ বলিলে, হৃর্ধযমপ্রত শুক্র, 
চন্্র যেমন মেঘমাল। মধ্যে প্রব্ষট হয়, তদ্রপ 

অন্ধক 
এবং অন্ধকহৃদন শিবের মহামুদ্ধ চলিবার সমন 
সেই ভৃগুনন্দন, এইরূপে শুক্র নাম প্রাপ্ত 
হইয়াছেন। যেরপে কাব্য, শিবের অননগ্রছে 
মৃতসন্লীননী নায়ী পরম বিদ্যা, প্রাপ্ত হইয়া 
ছিলেন, হে হুত্রত! তাহা জবণ কর। বিচ. 
পারিষদ্ঘয় বলিলেন, পূর্ধ্বকালে এই ভূগ্রনন্দন 
অণু, স্বেদজ, উত্তিজ্জ এবং জরায়ু, এই 
চতুর্বিধ প্রাণিগণের গতিপ্রদায়িনী বারাণসী 
পুরীতে গমনপুর্বক, গুশিবলিঙ্গ স্থাপন এবং 
শিবলিঙ্গের সম্মুখে কৃপ কিরণ করিয়া প্রভু 
বিশ্বেদীরকে ধ্যান করত বহুকাল তপস্তা করি 
লেন! রাজচম্পক পুষ্প, ধুন্তুর পুষ্প, পদ্ 

৮১০ মালতী হাহ কর্ণিকার পুজ্গ। করবীর 

পু্প, কদন্দ পুষ্প বকুল পৃষ্প, শেতপদ্ধ পৃ্প, 

মঙ্লিক! *ুস্প, শতগত্রী পুষ্প, দিল্ধুবার পৃষ্প, 
কিংশুক পৃষ্প, অশোক পৃষ্প, করুণ পুষ্প, " 
পুন্নাগ পুষ্প, নাগকেশর পুষ্প, শ্বুজ্জ মাধবী 
পুষ্প, পাটল৷ পুষ্প, বিশ্ব পৃষ্প, চম্পক পুষ্প, 
নবম্লিকা পুষ্প, চারুপুট পুষ্প, কুন্দ পুষ্প 
মুচুকুন্দ পুষ্প মন্দার পুষ্প বিশ্বপত্র, ভ্রোণ পৃষ্প, 
মরুবক পৃষ্প, এক প্রকার বক পুষ্প, গ্রন্থিপর্ণ 

পুগ, 8 পু, হরতৃ পু্প, আম্রমুক্ল, 

তুলসী পত্র, দেবগান্ধারী পুষ্প, বৃহৎপত্রী পুষ্প, 
কশ পৃর্প, তগর পুষ্প, অন্প্রকার বক পুষ্প, 
শাল দেবদারু পল্পব, কাঞ্চন পুষ্প, কুকলুবক 
পুষ্প, কুরপ্টক পুষ্প, এবং চূর্বাংসুয় এই 
সকল এবং অন্তান্ত শত সহত্র প্রকার পৃষ্প 
পল্পব এবং পত্র এক একটী করিয়া! দ্বারা 
শিবপুজা করিতে লাগিলেন। তিনি ড্রোণ- 
পরিমিত পঞ্চামৃত এবং ৃগন্ধ জ্গানীয় জব্যছারা 
দেবদেবকে যন্থসহকাবে লঙ্গযার জান .করাই- 
লেম। * দেবদেবকে সুগন্ধ উদব্তন মাথাই 
পরে অহত্যার চঙ্গদ এবং ব,€র-মৃগ্তনাতি 
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প্রভৃতি ছার! প্রত যক্ষকর্দম দিয়া অন্ুুলিপ্ত 
.করিলেন। নৃত্য, গীত, উপহার বেদোক্ত 
স্বব এবং এতততিন্র সহত্রনাম স্তোত্র দ্বারা 
বহাদেবকে বহু স্তব করিলেন। শুক্র 
এইরপে পঞ্চ সহত্র বৎসর শিবের আরাধনা 
করিলেন। যখন মহাদেবকে স্বল্সযাত্রও বরদানে 

উন্মুখ ন৷ দেধিলেন, তখন অন্তাবিধ অতি ঢুঃসহ 
ঘোর নিম্বম গ্রহণ করিলেন। অনস্তভর কবি, 
ইঙ্সিয় দকল এবং চিত্তের অত্যন্ত চাপল্যরূপ 
মহামলকে শিব্ভাবনারপ জল ছ্বার! বারংবার 
প্রক্ষালিত করিয়া সেই নির্্লীরুত হুদয়রত 
মহাদেবে অপ্পণিপুর্ববক সহত্র বৎসর তুষধূম 
সেবন করিতে লাগিলেন । তখন মহাস্া ভার্গ- 
বের প্রতি মহেশ্বর প্রহ্ন হইলেন। সাক্ষাং 
দাক্ষায়ণীপতি কিপাক্ষ, সহত্রসূর্য অপেক্ষা 
সমধিক তেজোময় রূপে সেই লিঙ্গ হইতে 
বিনিঃস্থত হুইয়া শুত্রকে বলিলেন, হে তপো- 
নিধে ভার! প্রসন্ন হুইয়াছি, বর প্রার্থন! কর। 
কমল-লোচন ব্রাহ্মণ, শিবের এই কথ! শ্রবণে 
আনন্দভরে পুলকপুর্ণ'দেহ ও প্রবুল্ল লোচন 

হইয়া! মস্তকে অগ্জলিবন্ধনপূরর্বক জয় জয় শব্দ 
কীর্তন করত সম্ভোষসহকারে অষ্টমুর্তি শিবের 
স্তব করিতে লাগিলেন; হে জগদীশ্বর ! 
আপনি এই প্রভাজাল দ্বার সমস্ত অন্ধকার 
অভিভূত করিয়৷ নিশাচরগণের অভিমত বন্ধা- 
জাতকে নিরম্ত করিতেছেন এবং লোকত্রয়ের 
হিতের জন্ত দিনমণিরপে গগনে অত্যন্ত দীপ্তি 
পাইতেছেন, অতএব আপনাকে নমস্কার । হে 
মুধানিকরপূর্ণ হিমাংশুরূপিন্! জগতে আপনি 
অধিল তমস্তোম বিদ্রাবিত করিয়া অসীম মহা- 
তেজ দ্বারা কৃমুদপ্রমোদ এবং সমুদ্রের আমোদ 
সম্পাদন করেন, আপনি অতীব শোভন; 
তাই আপনাকে প্রণাম করি । হে ভুবনজীবন! 
আপনি সদাগতিরূপে বেদমার্গে উপাসনীয়; 

জগতে আপনি ব্যতীত জীবনদাতা আর কেহ 
মাই। হে স্থির-প্রভঞ্গন! হে সর্বপ্রাণীর 
খিবর্ঘক, হে অহিকুলের সন্তোষক! আপনি 

সু কে নার হে 

কাশীখণ্ড। 

পাবন! হে অমৃত ! হে জগদস্তরাত্মন্! এক- 
মাত্র ভবদীয় পাবনশক্তি বাতীত এই দেবতা- 
ইন্জি়-পঞ্চভুতসমষ্টি জগং রক্ষা পায় না, অত- 
এব হে পাবকরূপিন্! শাগ্ডিপ্রদাত! আপনাকে 
নমস্কার। হে জগংপবিত্র! বিচিত্র-হৃচরিত্র! 
পানীয় রূপিন্! পরমেশ্বর ! বিশ্বনাথ! আপনি 
এই বিচিত্র জগংকে পান এবং স্নান দ্বার! বাহু 
অভ্যন্তরে পবিত্র করিতেছেন বলিয়া! আপনাকে 
নমস্কার করি। হে সদয়! হে ঈশ্বর! হে 
আকাশরূপিন্! আপনি বাহ অভ্যন্তরে অব. 
কাশ প্রদান করিয়াছেন বলিয়! এই বিশ্বরন্ধা্ড 
বিকাস প্রাপ্ত হুইয়াছে। আপনা হইতেই এ 
সময়ে ইহা শ্বাসপপ্রশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে, 
আবার আপনারই শ্বভাবতঃ সঙ্ধোচ প্রাপ্ত 
হইয়! থাকে, অতএব আপনাকে নমস্কার করি। 
হে তমোনিম্দন! বিশ্বস্তরারূপিন! প্রভো ! 
বিশ্বনাথ! এ জগতে আপনি ভিন্ন এই বিশ্বভরণ 
আর কে করে? হে গৌরী-শোভিত ! ভুজগ- 
ভূষণ! অতএব শাস্তি-গুণাবলনীদিগের আপনি 
ভিন জ্ববযোগ্য আর কেহ নাই, সুতরাং হে 
পরাংপর ! আপনাকে প্রণাম করি । হে আত্ম- 

স্বরূপ! (যজমান রূপ!) হে সর্বাত্তরাত্ম- 
নিলয়! হে হর! আপনার রূপপরম্পর। ছার 
এই চরাচরময় জগৎ পরিব্যাপ্ত;) প্রতি লিঙ্- 
শরীরেই আপনি চিদাভাসরূপে বর্তমান, অত- 
এব হে পরমাস্বতনো৷ ! অষ্মূর্কে ! আপনাকে 
নিত্য প্রণাম করি। হে উমাদেবীর অভিবন্দ- 
নীয়! বন্দ্যাতিবন্দ্য | বিশ্বজনীনমূর্ধে! হে 
ভক্ৈকলভ্য | ভব! আপনি সকল অর্থসমুহের 
মধ্যে পরমার্ঘ;) আপনার এই অইমুর্তি দ্বারা 
ব্রহ্গাগ্ড ব্যাপ্ত) অতএব আপনাকে নম্র 

করি। ভার্গব! এই অষ্ট মৃত্য্টক স্তব দ্বারা 
মহাদেবকে অভিলাধানুরূপ স্তব করিয়া “ভূতল- 
মিনিত মস্তকে পুনঃপুনঃ প্রণাম করিলেন। 
অতি তেজন্বী ভার্গব মহাদেবের এইরূপ স্ব 
করিলে, মহেশ্বর, সেই প্রণত-ব্রাহ্মণকে 
বাহদ্বয় হ্থার!. ধারণপুর্বক ভূতল হইগ্ডে 
উত্থাপিত করি! দশন-কৌমুদী দ্বার! 



সগুদশ অধ্যায় । 

দিশস্তর প্রম্যেভিত করত বলিলেন, অপরের 
অননুষ্টিতপূর্র্ব এই তোমার অত্যুগ্র তপন্তা, 
লিঙ্স্থাপনপুপয, লিঙ্গ-আরাধনা, নিশ্/ল- 
পবিত্র হৃদয়রত্বের উপহার প্রদান এবং অবিমুক্ত 
মহাক্ষেত্রে পবিত্র আচার স্বারা তোমাকে আমি 
পুত্রহয়ের তুল্য দেখিতেছি, তোমাকে আমার 
অদেয় কিছু নাই। তুমি এই শরীরেই, আমার 
উদর-কুহরে প্রবিঃ্ট হুইয়া আমার পুরুষেন্সিয়- 
মার্গ ছারা বহির্গত হওয়াতে আমার পুত্রপদ- 
বাচ ই হইবে। পার্ধদগণেরও হুর্ণভ অন্ত বর" 
প্রদান করিতেছি, আমি হরি এবং ব্রহ্ার 
নিকটেও যাহা অনেক সময় গোপন রাখিয়া 
ছিলাম, মহাজপোবলে আমিই যাহা নির্বাণ 
করিয়াছি, মৃত-সন্্ীবনী-নামী আমার সেই 
মন্তরূপা নির্ঘবলবিদা। তোমাকে অদ্য দিতেছি। 
হে মহাপবিত্র ! পষিত্রতপোমিধে! সে বিদ্যা 
গ্রহণে তোমার যোগ্যতা আছে। হে বিদ্যোশ্বর- 
শ্রেষ্ঠ! যাকে, যাকে, উদ্দেশ করিয়া এই মন্ত্র 
রূপা বিদ্যা, সং্যতভাবে আবৃত্তি করিবে, পেই 
সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই বাঁচিবে। আকাশে তোমার 
তেজ নুর্ধ্যকে, অগ্নিকে এবং তারকারাজিকে 

অতিক্রম করিয়া অতীব দীপ্তি পাইতে থাকিবে, 
অতএব তুমি গ্রহশ্রেষ্ঠ হও। তোমাকে সম্মুখে 
করিয়া যে নর-নারীগণ যাত্র। করিবে, তোমার 
ুষ্টিপাতে তাহাদিগের সকল কাধ্য প্রনষ্ট 
হইবে। হে সুব্রত! তোমার উদয় হওয়ার পর 
পৃথিবীতে মনুষ্যগণের «বিবাহাদি সমগ্র ধর্ম 
কাধ্য অনুষ্টিত হইলে, সফল হইবে। সকল 
নন্দাতিথিগণ, তোমার সংসর্গে মঙ্গলদায়িনী 
হইবে। তোমার ভক্তগণ, বহুশুক্র এবং 
বহপ্রজা-সম্পন্ন $হইবে। তোমার স্থাপিত, 
“গক্রেশ' নামক এই লিঙ্গ যে মানবগণ পুজা 
করিবে, তাহাদের সিদ্ধি. হইবে। যে স্ক 
মনু), এক বৎসর কাল প্রাতি শুক্রবারে, নক্ত- 
ব্রত-পরায়ণ হইয়া! থাকিয়া এঁ দিনেই শুভ্রকূপে 
স্নানাদি সর্বপ্রকার জলকুতা সম্পাদনপুর্ব্বক 
শুক্রেশ্বর মহাদেবের পুঁজ! করিবে, তাহাদের 
গহিন ঙ 

ফল শ্রবণ কর। সেই সকল মানব, নিশ্চয়ই 

৭৩ 

অমোখ-বীর্ধয, পুত্রবান্, অতি বীধ্যশালী- এবং 

পুংস্বসৌভাগ্য-সম্পঙ্ন হুইবে। তাহাদিগের 
সকলেরই কোন বিদ্ব থাকিবে না এবং অস্তে 
শুক্রলোকে মুখে বাস করিবে। এই সকল বর 
দিয়া দেবদেব, সেই লিঙ্গে লীন হইলেন। 
বিষু-পারিষদঘয় বলিলেন, ধাহার! শুক্রেখরের 
ভক্ত, তাহার! শুক্রলোকে বাস করেন। হে 
পর্তপ! বিশ্বেখরের দক্ষিণে অন্রের ল্হি 
অবস্থিত! শুক্রেশ্বরের দর্শনমানডত্র অস্তে শুক্র- 
লোকে পূজিত হইয়! বাম করে । হে মহামতে ! 
শুক্রলোকের স্থিতি এই তোমাকে বলিলাম। 
অগন্ত্য বলিলেন, হে হুত্রতে! সহধর্মিণি ! ছিজ 
শিবশম্বা, এইরূপে শুক্রলোকের কধ। শুনিতে 
শুনিতে কিয্ক্ষণ পঁরৈ মন্গললোক দেখিতে 
পাইন্রোন। টি 

যোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত । .৬॥ 

সপ্তদশ অধ্যায় । 

মঙ্গল, বৃহস্পতি এবং শনিলোক বৃত্তান্ত । 

শিবশন্মা বলিলেন, হে দেবর! শুক্র- 
সন্বন্ধিনী গুতকধা আমি শ্রবণ করিলাম, ইহা 
শ্রবণ করিবামাত্র আমার শ্রোত্রঘয় পরিতৃপ্ত 
হইল। এক্ষণে পরিৃশ্ঠমান এই শোকহারী 
নির্শবললোক, কোন্ পুণ্যনিধির আমাকে ইহা 
বলিতে আপনারা প্রবৃত্ত হউন। আপনাদিগের 
মুখ হইতে সুখে উদ্গত অমৃততুল্য বাণী শ্রবপ- 
পুটপাত্র দ্বার! পান করিয়া! আশ! মিটিতেছে 
না। বিষ্ু-পারিষদথয় বলিলেন, শিবশর্শন্ ! 
মন দিয়। শুন, এই লোক, লোহিতা্গ মঙ্গলের । 
ইনি যেরূপে ভূমিপুত্র হইলেন, মেই সকল 
ইহার উৎপতি-বৃতান্ত বলিতেছি। পুর্ব্বকালে, 
দাক্ষায়নী-বিরহে তপগ্ঠা-পরায়ণ শ্তুর ললাট- 
দেশ হইতে এবি ঘর্মম ভুতলে পতিত হয়, 
তাহাতে, করিয়াই ভূতর্ণ হইতে এক লোহিতান 
কুমার উৎপন্ন হন। ধরিত্রী, মাক্্রপে, মেই 
মারকে দ্নেহস্হকারে লা! 



৭8 কাশখণ্ড 

এইজ্ই 'লোহিতা্গ, "মাছের এই পরম 
খ্যাতি সর্বদা প্রাপ্ত হইয়া আছেন। হে অনঘ। 
জল্পনের হিতকারিনী অসি, বরণ--ছুই নদী, 
ষে স্থানে উত্তরবাহিণী গঙ্গার সহিত মিলিত 
হইয়াছেন, বিশ্বেশ্বর সর্বব্যাপী হইলেও যে 
স্থানে যধাকালে পরিত্যক্ত-দেহ প্রাণিগণের 
মুক্তির জন্য বিশেষরূপে নিত্য অধিষ্টিত, যে 
স্থানে মৃত্যু হইলে দেছিগণ বিশ্বেশ্বরের পরম 
অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া নিশ্চয়ই মুকিলাভ করে, 
যে জবিমুক্ত-ক্ষেত্রে দেহ ত্যাগ করিলে, সাংখ্য- 
যোগ এবং বিবিধ ব্রতাদি ব্যতিরেকেও পুনর্জন্ম 
হুইতে অব্যাহতি পাওয়! যায়, সেই ব্রিপুরারি- 
নগর কালীতে গিয়া নলোহিতান্ন অঙ্গারক 
অত্যগ্র-তপঞ্ডা করিয্াছলেন ৷ কম্বলেশ্বর অর্- 
তবেশ্বর-লিঙ্গের “ওভ্তরে পাদ মহাল্সীঠে 
মহাত্মা অঙ্গারক, স্বনামানুসারে 'অঙগারকেখ্বর' 
লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করিয়া, যতদিন না তাহার 
শরীর হইতে জলত্ত অঙ্গারবৎ তেজ নির্গত 
হইল, ততদিন তপস্তা করিলেন। এই জন্য 
সর্বলোকে তিনি অঙ্গারক নামে কীর্তিত হন। 
মহাদেব, তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়। মহত গ্রহ- 
পদ, তাহাকে প্রদান করেন। ধাহারা মঙ্গলবার 

চতুর্ধাতে উত্তরবাহিনী গঙ্গায় গান করিয়া 
অঙ্গারকেশ্বর শিবকে পুজা করিয়া প্রণাম করি- 
বেন, সেই নরোত্তমগণের কোথাও কখন গ্রহ- 
পীড়া হইবে না। যঙঞ্গলবারতুক্ত চতুরধা যদি 
পাওয়া যার, ত তাহাকে গ্রহণ তুল্য পর্ব 
বলিয়৷ কালবেততগণ বলিয়াছেন। সেই দিনে, 
দান, হোম, জপ সমস্তই অক্ষয় হয়। যাহারা 
মঙ্গলবার চতুর্ধাযোগে শ্রদ্ধাসহকারে শ্রাদ্ধ করে, 
তাহাদিগের পিতৃগণের এ এক শ্রাঙ্ধে ঘাদশ- 
বাষিকী তৃপ্তি হয়। পুর্ব্বকালে গণপতি, মঙ্গল- 
বারধুক টতুর্ধাতে জন্মগ্রহণ করেন, এই জন্তই 
তাহা পুণা-সন্তার প্র পর্ধ্ব বলিয়া উক্ত হই- 
য়াছে। মঙ্গলবার চতুর্থীতে একভক্ত, করিবার 
সল্প করিয়া গণেশপুর্জা এবং গণেশোদেশে 
(হিং দাম, করিলে, বিদ্ধ কর্তৃক অভিভূত 

ত অঙ্গারকেশরু শিব- 

লিঙ্গের ভক্ত নরোস্তমগণ, এই অঙ্গঘ্ি-লোকে 
পরম-সমৃদ্ধি-সম্পনন হইয়া! বাস করেন । অঙ্গীর- 
কেশ্বর মহিমার কধা বল! হইল। অগণ্তা 
বলিলেন, ভগবৎপারিষদঘয় এই রমবীয় পবিত্র 
কথা কীর্তন করিতে করিতে বৃ 
দেখিতে পাইলেন। অনস্তর শিবশর্খা, সেই 
নয়নানন্মকরী আচার্যবরের পুরী অবলোকন 
করিয়। তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই 
অতাংকৃষ্টা পুরী কাহার ? বিষুং-পারিষদন্বয় 
বলিলেন, সথে! তোমার নিকট অবক্তব্য 
কিছুই নাই; পৎশ্রমাপনয়নের জন্ত পুলন্লায় 
এই নগরীর কথা, তোমার নিকট হ্লুখে কীর্তন 
করিতেছি। পুধ্বকালে, আনন্দ সহকারে 
ত্রিলাকবিধানেন্ছু ব্রহ্ধার মরীচি-অগ্রিপ্রনুথ 
আত্মতুল্য সপ্ত মানসপুত্র উৎপন্ন হন। তাহার৷ 
সকলেই স্বষ্ট প্রবর্তক । তন্মধ্যে প্রজাপাতি অঙ্গি- 
রার আঙ্গিরস নামে এক দেবশ্রবর পুত্র হন; 
তিনি বুদ্ধি দ্বারা সকল দেবতার প্রধান। তিনি 
শান্ত, দাস্ত, জিতক্রোধ, মৃচ্ভাষী এবং নির্খবলা- 
শয়। তিনি বেদবেদার্থতত্ত্বে অভির, কলাকুশল, 
সর্বশাস্ত্রে পারদর্শা, অতিশয় নীভিবেত্তা এবং 
নির্দোষ। তিনি হিতোপদেক্গী, হিতকারী, সদা 
অহিতাতীত, রূপবান্, সুশীল এবং দেশকাল- 
বেত্তা। সেই সর্দ্ঘহলক্ষণাত্রান্ত গুরুবংসল দিব্য- 
তেজ। মহাতপা আঙ্গিরস, মহৎ শিবলিঙ্গ প্রতি- 
চিত করিয়৷ মহতী তাপস-বৃত্তি অবলম্বন পুরঃসর 
দেবপরিমাণে অযুত বংসর একাগ্রচিতে তপস্তা 
করিলেন। অনন্তর, বিশ্বভাবন ভগবান বিশ্ব- 
নাথ প্রসন্ন হইয়া! সেই লিঙ্গ হুইতে তেজো- 
রাশিরূপে আবির্ভূত হইলেন এবং তৎপরেই 
বলিতে লাগিলেম, “আমি প্রসন্ন হইয়াছি, 
তোমার মনে যে বরলাতের ইচ্ছা আছে, তাহা! 
বল।: তখন বৃহস্পতি, শতকে অবলোকন 
করিবামাত্র আনন্দিত হুইপ! এঈরূপে স্তব 
করিতে লাগিলেন ;_হে শন্বর! হে শান্ত! 
হে শশান্বপ্রভ ! হে চারুপুরুযার্থদ ! হে সর্ধদ! 
হে সর্বশ্ডচে! আপনি পবিক্র ব্যক্তি কর্তৃক 
প্রদত্ত উপহার গ্রহণ করেন এবং. ভজুঙজনের. 



সপ্ুদ্বশ.অধায়। 

প্রবল তাপমমূহ হরণ করেন; আপনি জয়যুক্ত 
হউন। হে ব্রদগণনমস্কৃত! আপনি সকলের 
ছদয়াকাশ ব্যাপ্ত করিয়া আছেন, প্রণত জন- 
গণের পাপমহারণ্য আপমিই দগ্ধ করেন, 
আপনার অষ্টতনুু বিবিধ-আচরণ-সম্পন্ন, হে 
হুতনো ! হে ধৈর্যানিধে! আপনি কুহুমায়ধকে 
রিগুক্ করিয়াছেন, আপনার জয় হউক। হে। 
নিধনানিবিবর্জিত ! আপনার প্রতি প্রণত বিচ- | 
ক্ণগণ যে অভিলাষ করিয়া থাকেন, আপনি 
তাহাই সম্পাদন করেন,হে কনিভূষ্! ! 
শিরীন্্রতনয়াকে আপনি বামান্গ প্রদান করিয়া- 
ছেন, আপনি স্বীয় অষ্টশরীর দ্বার! সমগ্র জগং 
ব্যাপ্ত করিয়া' আছেন ; আপনার জয় হউক। 
হে ত্রিগংস্বরূপ ! রপহীন সচ্চি.। আপনার 
নয়নাবর্তনে সন্কোচ অর্থাৎ প্রলয় হয় এবং 
আপনিই অগ্নির অষ্টা। হে ভব! হে ভূতপতে! | 

*হে প্রমথেকপতে! আপনি পতিতজনকেও | 
হস্তাবলন্বন প্রদান করিয়াছেন। হে অখিল- 

ভূতলব্যাপক ! প্রণবশব আপনার সৌধ, হে 
নুধাংশুধর ! পরম! গিরিরাজকুমারী আপনার 
নিকটে থাকিয়! সন্তোষবিধান করিতেছেন, হে 
শিব! আপনাকে প্রণাম করি। হে শিব! হে 
দেব! হে গিরীশ! হে মহেশ! হে প্রো 
বিভবপ্রদ গিরিশ! হে শিবাকান্ত! আপনি 
ভক্তিব্তাতকারী কামক্রোধার্দি এবং অন্ধকাদি 
অনুরগণকে য্ত্রণাপ্রদান করিয়া থাকেন, হে 
মুড় ! আপনি ত্রিলোকের সুখ সম্পাদন করেন। 
হে হর! আমি আর *্যমকেও ভর করি না; 
হে অমোত্বমতে ! শীন্ম আমার মহ। পাপরাশি 
হরণ কর। আমি অন্ত কোন মতকেই শিব- 
চরণে প্রণাম অপেক্ষা মঙ্গলকর বিবেচন। করি 
না; অতএব আপনাকে প্রণ্বাম করিতেছি । 
এই শ্ুবিশাল নিখিল বিশ্ববহ্ধাণ্ডে শিবের 
সম্তোবসাধনই পরম গুণবৎ এবং পাপহারক। 
অতএব হে সর্পরাজ-মহাবলয়ভূষিত নির্ডণ 
ঈশ্বর। আপনাকে নমস্কার করি। অঙ্িরো- 
নন্দন, মহাদেবকে এই প্রকার স্তব করিয়। 

" ব্রিত হইলেন, আর মহেশবর স্তাতিপরিতুষ্ট 
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হইয়। বতর বর প্রদান করিলেন! মহাণেব 
বলিলেন, হে দ্বিজ ! এই বৃহৎ তপস্তাপ্রভাবে, 
তুমি বৃহৎ অর্থাৎ ইহ্্রাদি দেবগগণের পতি 
অর্থাং শ্রেষ্ঠ হও; এই কারণে, ( বৃহৎ পতি) 
বৃহস্পতি নাম প্রাপ্ত হইয়া গ্রহগণেবর. মধ্যে 
অর্চশীয় হও। এই লিঙ্গপুজাপ্রভাবে তুমি 
আমার জীবনম্বরূপ হইয়াছ রলিয়৷ ভ্রিলোক 
| মধ্যে 'জীব' এই নাম প্রাপ্ত হইবে। প্রপা- 
তীত আমাকে উত্তম বাকপ্রুপঞ্ দ্বারা স্তব 

৷ করিয়াছ, এই বাকৃপ্রপঞ্চে 'আধিপত নিবন্ধন 
তুমি বাচম্পতি হও। তিন বংনর ত্রিকালে 

ভক্তিভাবে এই স্তোত্র পাঠ করিলে অথবা 
শ্রণ করিলে তাহার বাগৃবিশুদ্ধি হইবে। 
যে ব্যক্তি এই বায়ঞ্ট নামক স্তোত্র দিন দিন 
পাঠ করিবে, উত্তম কান্জ্যর সময় উপস্থিত 

' হইলে, সে বুদ্ধিহীন হইবে না। এই স্তোত্র 
৷ নিয়মমত আমার সমীপে পাঠ করিলে অবি- 
বেকী মানবগণেরও হূর্ববগ্ততায় প্রবৃত্তি হইবে 
না। প্রাণী এই স্তোত্র পাঠ করিলে কখন 
গ্রহজনিত পীড়া প্রাপ্ত হইবে না। অতএব 
আমার অগ্রে এই স্তোত্র পঠনীয়। যে মানব; 
নিত্য প্রাতঃকালে উঠিয়া এই স্তোত্র পাঠ 
কারবে, আমি তাহার হদারুণ বাধা সকল হরণ 
করিব। প্রযত্ব সহকারে, তোমার প্রতিষ্ঠিত 
এই লিঙ্গ পুজা করিয়া যে ব্যক্তি এই স্তোত্র 
পাঠ করিবে, তাহার মনোবাধা পূর্ণ হইবে।, 
শিব, আঙ্গিররকে এই বর দিয়া তৎপরে 
্রন্ধাকে, ইন্্রাদি দেবগণকে এবং যক্ষ কিন্নর 
ভুজঙ্গাদি সকলকে আহ্বান করিলেন। শিব, 
তাহাদিগকে আগত দেখিয়া ব্রহ্মাকে বলিলেন, 
"বিধি! নিজগুণে সর্বশ্রেষ্ঠ এই মুনি বাচস্প- 
তিকে আমার বথানুসারে মকল দেবপ্রবরগণের 
গুরু কর। সকলের শ্রীতিলাভের জন্ত ইহাকে 
যথাবিধি হ্রাচারধ্যপদে অভিষিক্ত কর। আমার 
প্রীতিপাত্র এই বাচম্পতি অত্যন্ত বুদ্ধির অদবী- 
শ্বর হইবেন।» ব্রস্থা, “মহাপ্রসাদ” বলিয়া 
সেই পিবের আদেশ মন্তকে লইয়া, অঙ্গি 
নন্দনকে তংক্ষণাৎ হুরাচী্য . রিলেন |, দেব- 
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হুশৃতি সকল বাদদিত হইতে লাগিল, অগ্দরো- 
গণ নাচিতে লাগিল । দেবগন সকলেই প্রীতি- 
প্রযুলবদনে গুরুপূজা করিলেন । বসিষ্ঠা্দি 
খাধিগণ মন্ত্রপুত জল দ্বার! বৃহস্পতির অভিষেক 
করিলেন। গিরিশ, বাচস্পতিকে পুনরায় 
অন্ত বর দিলেন, হে ধশ্মাত্মন! কুলানন্দ! 
দেবপুজ্য ! আঙ্গিরস! তোমার স্থাপিত এই 
তুবুদ্ধিপরিবর্ধক লিঙ্গ,কাশীতে বুহস্পতীখবর 

কাশীখণ্ড 

উষ্ণ রূপ, গাত্রে গ্রহণ করিতেন বটে; কিন্ত 
তাহার দেহ বেন ক্রমে মন্দ হইতে লাগিল। 
এই অগুস্বিত বালক, মরে নাই, কণ্ঠপ গ্ষেহ 
পুর্বক এই কথা বলিয়াছিলেন, তাহাতেই 
তদবধি জগতে সূর্য, মার নামে অভিহিত 
হইতে লাগিলেন। তিগ্নরপ্িমালী - সেই 
মার্তগু, যন্বারা ত্রেলোক্য সম্ভতাপিত করেন, 
সেই অভ্যধিক তেজ সংজ্ঞার অসহা হইল। 

নামে বিখ্যাত হইবে। পুষ্যানক্ষত্রযুক রহম্প- (ব্র্ন্! তেজোনিধি আদিত্য, সেই সংজ্ঞার 
তিবারে মানুষেরা এই লিঙ্গপুজ! করিয়া! যা গর্ভে ছুই প্রজাপতি পুত্র জ্যেষ্ঠ বৈবম্বত মনু, 

। করিবে, তাই সিদ্ধ হইবে। আমি কলিয়ুগে কনিষ্ঠ যম, আর যমুনা নানী এক কন্তা উৎ- 
' বৃহস্পতীগর লিঙ্গ গোপন করিয়৷ রাখিব, এই ; পাদন করেন। সংজ্ঞা, হুর্ধ্যের অভিতেজোময় 
। লি দর্শন মাত্রেই প্রতিভাশালী হওয়া যায়। কূপ সহা করিতে যখন একান্ত অসমর্থা হইলেন, 

বর লিঙ্গের দক্ষিণে বীরের শিবের | তখন নিজের দেহ হইতে আপনার সবরণা মায়” 
নৈ্'তে _ অবস্থিত. বৃহস্পতীশ্বর লিঙগুপৃজা | মী ছায়া নিন্মাণ কর্রিলেন। অনন্তর, ছায়! 
করিলে বৃহস্পতিলোকে সসম্মানে বাস করে। প্রণামপূর্ব্বক কুতাঞ্জলিপুটে সংজ্ঞাকে বলি- 
ছয়মাস এই শিবলিঙ্গ সেবা! করিলে, হুর্ধ্োদয়ে : লেন, "দেবি! আমি আপনার আজ্জাকারিমী ;* 
অন্ধকারের স্ায়, গুরুপত্বী গমনসন্ভূত পাপও কি করিব আমাকে আদেশ করুন * অনন্তর 
অবশ্ত বিনঈ হয়। অতএব, এই মহাপাতক- সংজ্ঞা ছায়াকে বলিলেন, হে মদীয় সবর্ণে 
বিনাশন বৃহস্পতীশ্বর লিঙ্গের ফল গোপনীয়; ুন্দরি! আমি, আমার পিতা বিশ্বকর্মীর 

' থে কোন স্থানে প্রকান্ত নহে। দেবদেব, এই ] । গৃহে গমন করি, আর হে কল্যাণি! তুমি 
সকল বর দিয়! সেই লিঙ্গেই অন্তহিত হই আমার আদেশে নিঃশক্ষে আমার গৃহে বাস 
লেন। ব্রহ্ষা, ইন্জ, বিষ! এবং বৃহস্পতি সঙ্গে কর। এই মনু, এই যমজ যম-যমুনা, এই 
এই লোকে আসিয়া বৃহস্পতিকে এই লোকে তিনটা শিশুকে তুমি নিজে অপত্যবং 
অভিষিক্ত করত ইন্ত্রাদি দেবগণকে বিদায় দেখিবে। হে শুচিম্মিতে! স্বামীর নিকট 
দিয়া বিষ্ঞর অনুমতিক্রমে, গমনপূর্ববক শ্বধা- এ বৃত্তান্ত বলিও না।” ইহা শুনিয়! 
মের শোভা সম্পাদন করিলেন। অগস্ত্য বলি- ছায়া, বিশ্বকর্মনহুহিত৷ সংজ্ঞাদেবীকে বলিলেন, 
লেন, হে লোপামুদ্রে! শিবশন্মা, বৃহস্পতি- দেবি! এ বৃত্তান্ত না বলার অপরাধে যাবৎ 
লোক অতিক্রমপূর্বাক, প্রভামগডুলমগ্ডিতি আমার কেশপাশ গৃহীত ন! হয়, অথবা যাবৎ 
শনিলোক দেখিতে পাইলেন। হে শুচিম্মিতে! শাপস্ভাবন! না হয়, তাবৎ এই আচরণ আমি 
তখন ছ্বিজবর শিবশ্মার জিজ্ঞাসিত পার্ধদ- কীর্তন করিব না; হে দেবি! আপনি বথাহৃখে 
প্রবরদ্বয় সেই শ্রেষ্ঠ নগরীর বিবপণ, তাহাকে গমন করিতে পারেন। সংজ্ঞার অন্ত পূর্বোক্ত 
বলিলেন, হে দ্বিজ! মরীচিনন্দন কশ্ঠপের আদেশ, ছায়! “তাহাই করিব” বলিয়া খীকার 
রসে, দাক্ষায়ণীর গর্ভে হুধ্যের উৎপত্তি। করিলে, সংজ্ঞা পিতা! ত্বষটা বিশ্বকম্ার নিকট 
প্রজাপতি ত্বষ্টার কন্তা সংজ্ঞ। তাহার ভাধ্যা আসিয় প্রণাম পুরুঃসর বলিলেন, “পিতঃ ! 
ছলেন। নুদীগ্ুতপঃসমবিত৷ রূপৃষৌবন- মহাত্মা, তেজোনিধি, আধ্পুত্র কাপের সেই 

শা্িনী সংঙ্ঞা, স্বামীর অতীব প্রিয় ছিলেন। তীব্র তেঞ্জ সহ করিতে আমি পারি না।" 
সংজজঞনুষ্যমগুলের তেজ এবং আদিত্ের তাহার কথ! শুনিম্থা, পিতা, তাহাকে বহু ভ€" 
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সন! করিলেন এবং পুনঃপুনঃ 'পতিসমীপে যাও' 
বলিয়া আদেশ করিতে লাগিলেন । তখন 
সংজা, মহাচিন্তাবিতা হইয়া 'স্ত্রীলেকের 
চেষ্টায় ধিক! বলিয়৷ আপনার নিন্দা করিতে 
লাগিলেন, আর স্ত্রীজ্জন্মের অতীব নিন্দা করিতে 
লাগিলেন। স্ত্রীলোকের কখন স্যাতন্ত্য নাই, 
এই পরাধীন জীবনকে ধিক! শৈশব, যৌবন 
এবং বার্ধক্য সকল সময়েই স্ত্রীজাতির যথাক্রমে ; 
পিতা, স্বামী পুত্রের নিকট তয় পাইতে হয়। 
হায়! হূর্ববন্ত। আমি, মুঢ়ত! প্রযুক্ত পাতিগুহ 
পরিত্যাগ করিয়াছি । এখনও এ সকল নুত্রান্ত 
স্বামীর অনগুত হয় নাই, পঞ্ভ্ঠিহে যাইতে 
পারি বটে, কিন্ত পূর্ণমনোরথা। সবর্ণা তথায় 
আছে। (সে ছাড়িবে কেন? আর দুই 
জনকে দেখিলেই ত স্বামী মব. জানিতে পারি- 
বেন) পিতা অতীব ভ্সনা করিলেও যদি 

আমি এইখানে থাকি, তাহা হইলে, অতি- 
প্রচণ্ড চগুরশ্ি মাতাপিতার পক্ষে অতি তয়গগর 
হইবেন। লোকে যে "ম্বহস্তে জলন্ত অঙ্গার 
আকর্ষণ”, এই পাকা কথাটা বলিয়৷ থাকে, | | 

' নাই। সে অপরাধ আমার দূর করুন। হে 
' গোপতে ! মাত্ুশাপে আমার যেন এই গ৷ 

আমি তাহ! স্পষ্টই দেখিলাম, ইহাই ম্মহস্তে 
জলন্ত অঙ্গার-আকর্ষণ বটে । * পতিগৃহ মুঢ়ত। 
প্রযুক্ত বিনষ্ট হইল, পিতৃগৃহেও মঙ্গল নাই, 
সুন্দর প্রথম বয়স ত্রিুবনবান্থিত রূপ, সকলের 
লোভনীয় স্বীত, তার উপর অতি নির্মল কুল, 
স্বামী আবার তাদৃশ সর্বজ্ঞ, লোকনয়নের 
তমোহর ; সর্বকর্ধস্মক্ষী, স্দত্রগামী এবং 
সর্ধন্বরপ। আমার মঙ্গল কিরূপে হইবে ?; 
অনিন্দিতা সংজ্ঞ! এই প্রকার চিন্তা করিয়া, : 
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করেন। সব্্ণা, আপনার অপত্যগণের প্রাতি 
অধিক স্েহে করেন, আর স্ত্্রী্ষভাবদোষে 
সপত্থীগন্বন্বপ্রধুক্ত পূর্ববজ বৈবন্বত মনু প্রভৃতির 
প্রতি তাদৃশ স্ষেহ করেন না। জ্ঞোষ্ঠ মনু 
তাহা সময করিতেন। কিন্তু যম, খাদ্য সামন্রী 
অলঙ্কার এব লালন-পালন করা সম্বন্ধে সাবর্ধি 
প্রভৃতি কনিষ্ঠগণের আধিক্য সহা করিতে 
পারিলেন না। যম একদিন, বালকতাপ্রযুক্ত 
এবং ভবিতব্যতার গৌরবে জ্লোষ বশত: সব- 
পাকে পদ উন্ভোলন করিয়া তশ্জনা করিলেন। 
তখন অতীব ছুঃধিত। সাবণিজননী ক্রোধে 
| তাহাকে শাপ দিলেন, “অরে পাপ! .আমাকে 
' আঘাত করিবার জঙ্ভু ষে পা তুই তুলিয়াছিস, 
অবিলন্দে তাহ। যেন তোর খপ্িয়! যায় । মাত্ৃ- 
শাগঞ্ারিত্স্ত যমও "রক্ষা বরুন, রক্ষা করুন" 
বলিয়৷ পিতার নিকট তংসমস্ত কীর্তন করি- 
লেন, মাত৷ সকল পুত্রের প্রতি সমান ব্যবহার 

' করিবেন, ম৷ কিন্তু তাহ! করেন না, তাই আমি 
বালকত্ব কিংবা মোহ্প্রযুক্ত তাহার প্রাতি মাত্র 
পদ উদ্যত করিয়াছিলাম, কিন্তু পদাদাত করি 

খপিয়! না যায়। হুর্ধ্য বলিলেন, বহু সহস্র 
অপরাধ করিলেও জননী পুত্রকে শাপ দেন না, 
অতএব হে বালক! ধর্খবজ্ঞ সত্যবাদী তোমাকে 
ষে তিনি ক্রোধে শাপ দিলেন, এ বিষয়ে কোন 
কারণ ধাকিবে। মাতৃশাপ একেবারে অন্তথ। 
করিতে কেহ কখন পারে নাই। তবে কমিগণ 
তোমার পায়ের মাংস লইয়! ভূতলে যাইবে, 

তপন্য! করিবার জন্ত বড়ব! রূপে গমন করি- | (তোমার এক পদ পৃরিন্ন এবং রুমিব্যাপ্ত 
লেন। 
ভোজনু করত পতিকে হৃদয়ে স্থাপনপুরব্বক, 
“তপন্তার প্রভাবে পতির তেজ ধেন উত্তমুরূপে ৷ 
সহ করিতে পারি" এই কামনায় তীব্র-তগন্ড। 
করিতে লাগিলেন । রবি, সেই সবর্ণা ছায়া- 
কেই সংজ্ঞ! বোধ করিয়া, তাহাতে অই্টমমনু 
উত্তম গুপবান্ সাবণি, দ্বিতীয় পুত্র শনি, আর 
তৃতীয়! তপতী নামী মদ্নলময়ী কল্টা উৎপাদন 

উত্তরকুরুতে ণিয়! নীরস তৃণমাত্র ! হইবে) এইরূপ তোমার মাতৃশাপের সাফল্য 
হইবে, এবং তুমিও রক্ষিত হইলে। রবি, 
পুত্রকে এইরূপ আশ্বাম দিয়া অন্তঃপুরে 
গেলেন, অনেকক্ষণ পরে ভার্যার দেখ। পাইয়া! 
বলিলেন, অয়ি ভামিনি| অপত্য সকলেই, 
সমানতথাপি তুমি “কনিষ্ঠ সাবণি প্রভৃতির 
প্রতি অধিক স্নেহ কেন কর? হৃর্ধা এইরপ 
জিজ্ঞাসা করিলেও দন ছাক্চ ত্াহাক্ষে 1 
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বলিলেন না, তখন আত্মসমাঁধান-পুরঃঘর 
সধিত| সকলই অবগত হইলেন। তখন ভগ- 
যান্ হুর্ধ্য, অভিশাপ দিতে উদ্যত হইলে, ছায়া 
যধাঘথ পুর্ববৃতান্ত নর্ণনা করিলেন। তখন 
ভগবান্ হূর্যযও সন্ত হইলেন। সত্য কথ 
বলার জন্ত রুবি ছায়াকে নিরপরাধিনী জানিয় 
শাপ দিলেন না; ক্রোধভরে বিশ্বকর্মার নিকট 
গমন করিলেন । তুষ্ট ক্রোধে দ্দ করিতে অভি- 
লাষী, তিগ্বাতেজা হৃধ্যকে প্রথমে সান্ত্বনা করত 
সহর্ষে গূজ! করিলেন। £ষ্টা প্রথমেই রবির 
অভিপ্রায় অবগত হইয়! সত্বর তাহাকে বলি- 
লেন, হে হৃধ্য! সংজ্ঞা, তোমার অতিচ্গেজ 
ভীতা হইয়! উত্তর-কুরুতে গিয়া বড়বারপে 
শাল বনে বিচরণ কত্রিতিছেন । তেজ এবং 

নিয়ম প্রভাবে, স্প্রভূতের অবষ্যা, আধ্যচারিণী 
্বীয় ভাধ্যাকে আজ আপনি দেখিতে “পাই- 
বেন। বিশ্বকন্মা, হৃর্্যের অনুমতিক্রমে 

হুরধ্যকে যরপুর্বক কদে চড়াইয়া টাচিয়া 
দিলেন, তাহাতে হুর্য অত্যন্ত কমনীয় হই- 
লেন। অনন্তর, সবিতা শ্বশুরের অনুমতি 

পাইয়! শীপ্র উত্তরকুরুতে গমনপুর্বক সাক্ষাৎ 
তপোলন্কীসদৃশী, মহাতপশ্চারিণী, বড়বানল- 
তেজন্বিনী, যোগমায়াবলন্বনে নীরসতৃণমাত্রাহার। 
এক বড়বা দেখিতে পাইলেন। হৃর্ধ্য, নীরস 
ভণমাত্র ভোজন এবং অসীম তেজ অবলো- 
কনে, বড়বারপিনী বিশ্বকশ্খুতনয়াকে চিনিতে 
পারিয়া নিজেও অশ্বরূপ অবলম্বনপুরঃসর 
বড়বার মুখে সঙ্গম কর্পিলেন। বড়বারপিণী 
সংজ্ঞা পরপুকুষ শঙ্কায় অতীব ত্ব্রাযুক্তা হইয়া 
নাসিকাপুট দ্বারা সেই সৃর্ধ্য-বীর্ধয বমন করিয়। 
ফেলিলেন। তাহা হইতে দেববৈদাপ্রবর 
অখ্বিনীকুমারদ্য় জন্মগ্রহণ করেন। তখন 
দ্িনমণি, আপনার অনুরূপ রূপ সংজ্ঞাকে 
প্রদর্শন করিলেন। তখন পতিব্রতা সংঙ্কাও, 
ম্নস্তাপহারী নয়নানন্দকর কমনীয়রাপ পতি 
ুর্্যকে অবলোকন করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং 
“রমানির্কাতি প্রাপ্ত হইলেন। তগন্তার ভুল 
কি আছে! তপস্তাই পরম মঙ্গল, তপশ্তাই 

কাশীখণ্ড। 

পরম ধন, তপগ্তাকেই দেবত্বের পরম কারণ 
বলিয়া জানিবে। শিবশন্মন ! আকাশে উর্দ- 
অধোদেশে এই যে অতিদীপ্তিমৎ জ্যোতিশ্চক্র- 
স্বরূপ অবলাকন করিতেছ, 'জানিবে, এতহ- 
সমস্তই তপস্তার নুমহহ তেজ । পুর্বোক্তরূপে 
সব্ণা ছায়ার গর্ভে সূর্যের ওরসে শনৈশ্চর 
উৎপন্ন হন। অনস্তর তিনি সর্ধদেববন্দিতা 
বারাণসীপুরীতে নিয়া শিবলিঙ্গস্থাপন পুরঃদর. 
অতিবিপুল তপস্ত! করিয়া সেই শিবারাধনাফলে 
এই উচ্চলোক এবং গ্রহত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন । 
যো স্থশোভন শ্রনৈশ্রেশ্বর লিল দর্শন 

বং শনিবারে তাহার পুজা করিলে শনিপীড় 
্ না। বিশ্বেগরের, দক্ষিণে এব: গুক্রেগরের 
উত্তরে অবস্থিত শনৈশ্চরেশর লিঙ্গ পুজা 
করিলে এই শনিলোকে আনন্দ লাভ করে। 
কাশীতে বাস করিয়া এই পবিত্র অধ্যায় শ্রবণ 
করিলে, গ্রহপীড়া৷ হয় না, উপসর্গভয়$ 
থাকে না। 

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭॥ 

অগাদশ অধ্যায় । 
সপ্তষিলোক রত্তাস্ত। 

অগন্ত্য বলিলেন, মুক্তিপুরী কাশীতে 
সুন্নাত, মায়াপুরীতে পঞ্রপ্রাপ্ত, মথুরাবাসী 
ব্রান্থণ শিবশম্মা, বিষুংপুরী অবলোকন প্রভাবে, 
অস্ত্রে বিচুলোকে গমন করত এই কথা শুনিতে 
শুনিতে সপ্তষিমগ্ডল দেখিতে পাইলেন। 
চারণ মাগধের! শিবশম্মার স্তব করিতে লাগি- 
লেন, দেবকন্ারা এই স্থানে “ক্ষণকাল অবস্থান 
করুন, অবস্থান করুন" এইরূপ প্রার্থনা করিতে 
লাগিলেন, তার পর নিশ্বাস পরিত্যাণপুর্ব্বক 
দেবকন্তার! দীড়াইয়া থাকিলেন এবং বলিলেন, 
"আমর! মন্দভাগ্যা ; এই পুণ্যব্ম, পুণ্যতম 
লোক সমুদয় প্রাপ্ত হইবেন” বিমানস্থিত শিব- 
শশ্মা, তাহাদের মুখ এই প্রকার কথা শুনিতে 
শুনিতে বিষ্ুগারিষদদ্য়কে জিজ্ঞাসা করিলেন। 



অঠদশ অধ্যায় ৭৪ 

'দেবন্বর় ! এই তেজোময় অতুলনীয় শভলোক বাম করে। হে বিপ্র! 
কাহার ? ব্রাহ্মণের এই কথা শুনিয়! বিচ্চ- আ্রিরুসের শিবলিক্গ দর্শন করিলে, তেজংপুর্ণ 
পার্যিদসত্তমযুগল, বলিতে লাগিলেন, হে শুভ- হইয়া এই প্রাজাপত্য লোকে বাস হয় ।,ব্ব্রণা 
বুদ্ধি শিবশম্মন্! বিগত্রষ্টার নিযুক্ত নির্খবল | নুদ্রীর রমীয় তীর্থিত বসিষ্টেবর,এবং. তীর 
সপ্তযি,প্রনাস্থাষ্র সন্ত এই স্থানে সতত বাস 
করিতেছেন। মরীচি, অত্রি, পুলস্তয, পুলহ, 
্রতু, অঙ্গির৷ এবং মহাতাগ বসিষ্ঠ, এই সপ্তুষি 
বহ্গার মানসপূত্র । ইস্টার! সাতজনই পুরাণে 
'্দ্ধা” বলিয়! নিশ্চিত হইয়াছেন। সংভৃতি, 
অনুয়া, ক্ষমা, প্রীতি, সন্নতি, স্মৃতি এবং উর 
এই সাত রমণী যথাক্রমে পূর্বোক্ত সপ্তষির 
পত্থী; ইহারা. লোকমাতা। সপ্তধির তপো- 
বলেই ব্রিভুবন রক্ষিত হইতেছে । পূ্ন্ঘকালে, 
্্ঝ। এই মহধিদিগকে উৎপাধনপূরব্রক বলেন, | পতিত্রাত্য ধশ্বে পরম 

দর্শন করিলে এই প্রীজাপত্য লোকে বাসপ্রণ্ডি 
হয়। মন্গলাভিলাষী ব্যক্তিগণ, বারাপসীতে এই 
সকল শিবলিঙ্গ সেবা করিবে, করিলে ইহার! 
সেবকদিগের প্রহলৌকিক পাঁরলৌকিক মনো- 
বান পুর্ণ করেন। বিষুপারিষীদ্বয় বলিলেন, 
মহাভাগ শিবশশ্বন ! যাহার ম্মরণমাত্রে গঙ্গা- 
ন্নানফল প্রাপ্তি হয়, মেই মহাপুণ্যবতী পতি- 
ব্রতপরায়ণ অরুন্ধতী হুন্দরী এই লোকে অব. 
স্থিত । প্রভু নারায়& দেব, এই অরুত্বতীর 

ইউ হইয়া অন্তঃ- 
“অহে পূত্রগণ, প্রষন্ণ সহকারে নানারূপ প্রজা | পুরচন্জ ছু তিনজন পবিত্র ব্যক্তির সহিত লক্ষমার 
স্থাষ্ট কর!” অনন্তর তপক্গায় কৃতনিশ্চয় 
সপ্ত, সর্ব প্রাণীর মুর জন্য মহাদেব যথায় 
সর্ব্বাদাই বিরাজমান, ব্রদ্মাকে প্রণাম করিয়া 

সম্মুখে ইহার কথা সদ। সর্বদা! আনন্দে কীর্তন 
করেন। নারায়ণ বলেন, কমলে! পতিব্রতা- 
দিগের মধ্যে অরুদ্ধতীর যেমন নির্মল আশয়, 

সেই ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠিত অবিমুক্ত ক্ষেত্রে আগমন- | হে ভাবিনি! অন্ত কোন রমণীর কোথাও ' 
পুর্পক, সব স্ব নামানুসারে সপ্ত লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা 
করত শিবের প্রতি পরম প্রগাঢ় ভক্তিযোগে 
অভীব উশ্র তপস্ত! করিলেন। শিব, গাহা 
দের তগগ্তায় সন্তষ্ট হইয়া তাহাদিগকে প্রাজা- 
পতা পদ প্রদান করিলেন। কাশীতে অন্রী- 
শ্বরাদি লিঙ্গ যত সহকারে দেখিলে, এই প্রাজা- 
পত্য লোকে উজ্জ্বল তেজঃসম্পম হইয়। বাস 

করে। গ্োকাণশ্থর,.. অর্বরের ..প্শ্চিম তীরে 
অবস্থিত অব্র্যখুর. .লিঙ্ল অবলোকন করিলে 
ব্রহ্ধতেজ বৃদ্ধি হয়। কৃূর্কোটন্পীরর ঈশান- 

কোণে ম্রীচির উত্মকুণড; মনুষ্য তথায় 
তঙতিপু্্ধক স্নান করিলে হৃর্যবৎ দীপ্তি পায়। 
হে বিগ! তথায় মরীচীগর নামক লিঙ্গ প্রাতি- 
চিত আছেন। সেইলিঙ্গের দর্শনে মরীচি- 
লোক প্রাপ্তি হয়, আর সেই পুকুষশ্রেষ্ঠ, মরীচি 
মালীর স্তায় কান্তিসম্পন্ন হইয়া থাকেন। পুল- 
হেখর. এবং পুলত্যে্বর শিবলিজ ..র্ুরের, 
পুশ্চিষে অর্ু্ুত ; মানব, তাহাদিগকে অবলো. 

সেরূপ পবিত্র আশয় নহে। পরিয়ে! রূপ, শীল, . 

কৌলীন্ত, কলানৈপুপা, পতি, মাধুর্য 
গাণতীরধ্য এবং গুরুজনকে সন্তুষ্ট কর! অরুত্ধতীর 
যেমন আছে, তেমনটা আর কোধাও অপরের 
নাই। যাহার! প্রসঙ্গত্রমে অরুন্ধতীর নাম- 
গ্রহণও করে, জগতে সেই সব শুদ্ববুদ্ধি 
সৌভাগ্যশালিনী রমনী ধন্ত। আমার ভবনে 
যখন পতিব্রতদিগের কথ। উঠে, তখন এই 
সতী অরুন্ধতীই সর্বপ্রথম শ্রেণী অলঙ্কৃত 
করেন। বিষুপারিষদয়। এইরূপে সেই 
প্রমোদাবহ কথোপকথন করিতে করিতে 
সত্যপূর্ণ গ্রবলোক দেখিতে পাইলেন। 

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮॥ 

এক্কানবিৎশ অধ্যায় । 
প্রবচরিত্র, ধবের গৃহত্যাগ। 

শিধশন্বী বলিলেন, হে সাধুপ্রবরদয়ঙ 
একীভূত পদস্বয় ঘর অবস্থিত, বাতময়-বিবিধ 



৮০ 

1৮ ভ্রমণ করিভেছেন? এই তেজঃসংবৃত পুরু 
ব্রেলোকামণ্ডপের মহান্তত্ত স্বরূপ, তুলাদণ্ড। 
স্থারা যেন ইনি অতুলনীয় জ্যোভীরাশি মাপিতে-! 
ছেন; ইনি যেন আকাশ বিস্তৃতির পরিমাপক : 
হৃত্রধার ; অথবা এটা যেন গগনাঙ্গনে উখিত : 

কাশীখণ্ড।, 

করিয়া অপর গর্ভে বাস করিলি কেন? রাজ- 
সভা মধ্যে বালক প্রবকে, হুরুচি এইরূপ 
অতীব ভৎ“দনা করিলেন। ধরব, নয়না গলিত 
জলধারা! পান করিতে করিতে ধৈর্ধ্যবশতঃ 
কিছুই বলিলেন না। মহিষী হুরুচির সৌভাগ্য- 

তরিবিক্রমের চরণদণ্ড ; :কিংবা ইহ1 গগনমরো- | গৌরবনিয়-্ত সেই: রাজাও উচিত কি অনুচিত 
বরের মধ্যপ্রোধিত সারযুপ ( জাড়কাঠ) স্বপ্াপ | 
“হে দেবদ্বয়! কে ইনি ;_ অত্যন্থ দয়া করিয়া! । 
আমাকে ইহা ব্লুন। বিমনারূঢ বিছুপপারধদয় 
বন্ধুর এই কথা শুনিয়া প্রণয়বশডঃ কবের চির-. 
স্থায়ী বৃত্তান্ত কীর্তন করিতে লাগিলেন, স্বায়স্ত 
মন্ুর উত্তানপাদ নামে এক পুত্র ছিলেন, হে ' 

মানিত হইয়াছেন। নুনীতি, স্বর নিকটে 
| গিয়া বারতবার ধ্রুবের মস্তকাস্রাণ করিয়া 

বিপ্র! সেই রাজার ছুই পুর উৎপন্ন হন, 
তন্মধ্যে হ্ুরুচির গর্তেণ্জ্যেষ্ঠ উত্তম, আর 
হুনীতির গর্ভে কর্থিট ধ্ব। একদা সভামধ্যে ! 
রাজা উপবিষ্ট আছেন, হুনীতি, বালক ধুবকে ' 

' জননী হনীতিকে অস্তঃপুরে নির্জনে দেখিয়া : বেশ তূষায় সজ্জিত করিয়া রাজসেবার জন্ত 

রাজনকাশে পাঠাইলেন। বিনয়তংপর করব, ! 
ধাত্রীপুত্রদিগের সহিত রাজসভায় আসিয়া ! 
তপতি উত্তানপাদকে প্রণাম করিলেন। ভখন 
মুনীতিপুত্র পরব, উচ্চসি হাসনস্থিত পিতা মহা 
রাজেক্স ক্রোড়ে উত্তমকে উপবিষ্ট দেখিয়া 
বালাচাপল্য প্রযুক্ত নিজেও আরোহণ করিতে ' 
অভিলাধী হইলেন। নুরুচি, প্লুবককে রাজার ' 
ক্রোড়ে আরোহণ করিতে অভিলাষী দেখিয়া 
বলিলেন, অরে হুর্ভগাপুত্র! বালক! নির্বু- 
দ্ধিত৷ প্রধুক্ত বাজার ক্রোড়ে আরোহণ করিতে 
ইচ্ছা! করিয়াছি কি? রে অভাগিনীগ্ভ- 
সভূত! এ সিংহামনের উপর বদিবার পুণ্য 
তুই করিস্ নাই। যদি কিছু পুণ্য করিবি, তবে 
অভাগিনীর উদরে জন্মাইবি কেন? এই ভলু- 
মান দ্বারাই নিজের অল্প পুণের বিষয় বুঝিয়া 
দেখ। রাজকুমার হইয়াও আমার: গর্ভ যে 

কোন কথাই বলিলেন না। শিশু ধরব, সভা- 
দর্শন পরিত্যাগপুর্বক শৈশবোচিত চেষ্টা দ্বারা 
শোক অপ্রকাশ রাখিয়া রাজাকে প্রণামপুর্ববক 
ন্বগুহে গমন করিলেন। হ্ৃনীতি, নীতি- 
সম্পন্ন বালক প্রবকে দেখিবামাত্র তাহার 
মুখক্রী। দ্বারাই বুঝিলেন, 'ব বিশেষ অপ- 

যেন কিব্িৎম্ানভাবাপন্ন ধ্রবকে সাম্তনা 
করত আলিঙ্গন করিলেন। অনন্তর, ধ্রুব, 

বহুবার দীর্ঘ উষ্ণ নিশ্বীস পরিত্যাগপূর্ধক সেই 
জননীর সম্মূধে রোদন করিতে লাগিলেন। 
মাতা হৃনীতি, অশ্রপুরণনিয়নে, বালক পুত্রকে 
সান্ত্রনা করিয়৷ এবং কোমল হস্তে কোমল 
বসনাঞ্চলে মুখ মুছাইয়! দিয় তাহাকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, বল, কাদদিতেছ কেন? শিশু! 
রাজ! থাকিতে কে তোমাকে অপমান করি- 

য়াছে ? অনন্তর, পূব, জলে কুলকুচ৷ করিয়। 
এবং তান্ুল গ্রহণ করিয়া জননীর সনির্বন্ধ 
জিজ্কপায় তাহাকে বলিলেন, “জননি! 

তোমাকে আমি জিজ্ঞাসা করি, আমার নিকট 
সম্যক্ উত্তর দিবে; তুমি এবং স্ুরুচি ছুই 
জনেই মহারাজের ভাধ্যা, ভাধ্যাত্ব তোমাদের 
ছুই জনেই সমান, তবে হৃরুচি রাজার প্রিয়া 
কেন; আর মা! তুমিই বা রাজার প্রিয়া 
নহে কেন? উত্তম এবং আমি উভয়েই আমরা 

অলগ্কৃত করিন্ নাই। এই উত্তমগ্সহৃত | রাজার কুমার, কুমার আমাদের উভয়েই 
সর্বোত্তম উত্তমকে দেখ, ধরাপতির জান্পরি সমান, তথাপি হুরুচিগর্ত সম্ভব বলিয়া উত্তম, 
বসিয়৷ কেমন আদর ৰ 
এই অনু চরাজসিংহাসনে উঠিতে ঘি ইচ্ছা 
ছিল, ধ সুক্চির নুশোভন গর্ভ পরিত্যাগ 

গৌরবে বর্ধিত হইতেছে । উংকুষ্ট হইল কেন, আর আমিই বা অপরুষ্ট 
হইলাম কেন? তুমি মন্দভাগিনী হইলে কেন? 
আর হুরুচি হুগর্ভা কেন ? রাজার আসন উত্ত- 
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মেরই যোগ্য কেন? আর আমারই বা! যোগ্য 
নহে কেন? আমার পুণ্য অল্প কিসে হইল ? 
আর উত্তষের পুণ্য উত্তম হইল কিরুপে ?” 
রাজনীতিবিতপ্রবরা সুনীতি, বালক প্লুবের এই 
নীতিযুক্ত বাক্যশ্রবণানস্তর ধীরে ধীরে কিঞ্চিৎ 
দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগপূর্ধক বালকের কোপশাস্তির 
জন্য সাপত্য রোষ মনে .না করিয়া স্বভাবমধুর 
বাক্যে বলিতে লাগিলেন, “মুবুদ্ধি বাপ আমার! 
আমি বিশুদ্ধ অস্তঃকরণে তোমাকে সকল বথ৷ 
বলিতেছি, যাহ! হইয়াছে, তাহাতে অপমান, 
মনে করিও না; নুরুচি যাহ! বলিয়াছেন, 
তংসমস্তই সত্য, মিথ্যা নহে। নুরুচি, রাজার 
মহিষী; রাজ্জীদিগের যধ্যে নুরুচিই রাজার 
প্রেয়মী। বাবা! হুকুচি, জশ্মান্তরে যে অসীম 
পুণ্য উপার্জন করিয়াছেন, তাহার প্রবল ফলেই 
রাজা, তাহার প্রতি অতীব স্ুরুচিলম্পন্ন। 
মাদৃশী মন্দভাগ্যাগণ্, রাজার সামান্ট রমণীগণ 
মধ্যে অবস্থিত। 'রাজপত্ৰী' বলিয়া কেবল 
তাহাদের যা খ্যাতি আছে। রাজার রুচি এ 

সব রমণীর প্রতি হয় না। উত্তমও বহু পুণা- 
পুঈফলে, সেই পুণ্যব্তী মাতার উত্তম গর্ভে 
বাস করিয়াছে ; অতএব সে-ই রাজসিংহাসনের 
যোগ্য । চন্দ্রতুল্য আতপত্র, শুভ্র চামরছয, 
উচ্চ রাজসিংহাসন, মদমত্ত কুগ্তরগণ, শীন্তরগামী: 
অশ্রসমূহ, আধিব্যাধিবিবজ্জিত জীবন, নিষ্ধণ্টক 
উত্তম রাজ্য, শ্রেষ্ঠতা, হরিহর পুজা, বিপুল 
কলাজ্ঞান, অধ্যয়ন, অজেয়তা, ষড় রিপুবিজয়, 
স্থভাবত; সান্তিক বুদ্ধি, কারণ্পুণ দৃষ্টি, মধুর 
বাকা, কার্যে অনালন্ত, গুরুজান নমতা, সর্বত্র 
শৌচজ্ঞান, সদ! পরোপকার, তেজস্িনী মনো- 
বৃত্তি, সতত অন্কুপ্ভাবিতা,সভাপ্রাঙ্গণে পাণ্ডিত্য, 
রণাণে প্রাগৰ্ভ্য, বন্ধুগণের প্রতি সরলতা, 
ক্রয়বিক্রয়ে কাঠিন্জ, রমসীর সহিত ব্যবহার- 
কোমলতা, প্রজাবাংসল্য, ব্রাহ্মণগণ হইতে 
নিত্য ভীরুতা, সদাচার বৃত্তি-অবলদ্বন, গঙ্গা 
তীরে বাস, ভীর্থে কি রপক্ষেত্রে মৃত্যু, যাচক- 
দিগের প্রতি বিমুখ না হওয়া, বিশেষত; শক্রু- 
গণের নিকট হুইতে বুদ্ধে পলায়ন ন! করা, 

৮৬ 

পরিজন্গণের সহিত ভোগ, দান দ্বার। দিবসের 
সাফল্য সম্পাদন, সর্বদা বিদ্যায় আসজি, 
প্রত্/হ মাতা পিতার উপাপনা, প্রত্যহ যশঃ- 
সঞচর, প্রত্যহ ধন্মোপার্জন, ত্বর্গ ও মুক্তির 
সিদ্ধি, নিরস্তর সদাচারানুষ্টান, সদ সংসনগ, 
পিতৃবন্ুদিগের সহিত মিত্রতা, ইতিহাসপুরাণ 
শ্রবণে সদা! ওংমুকা, বিপদেও পরম ধৈর্য, 
সম্পভিসমাগমে স্থিরতা, বাগ্বিলাসে গা্তীধ্য, 
পাত্রপাণি যাচকদিগের প্রাতি ব্দান্তত৷ এবং 
তপশ্া) যম ও নিক্পম ঘ্বারাই ফেঁবল শারীরিক 
রুশতা,_ পূর্বাঙ্নিত তপস্ঠারপ তরুগণের এই 
সমস্ত ফল। অতএব হে মহামতে ! তুমি 
এবং আমি অধিক তগন্তা করিতে পারি 
নাই বলিয়াই রাজসান্িগ্য লাভ করিয়াও রাজ- 
লক্ষ্মীর ভাগী হইলাম না ভ্ভতএব মান এবং 
আপর্মীনের কারণ কেবল স্ব স্ব কর্মব। বিধাতাও 
তবকৃত কন্মম-ফল অন্তথ। করিতে পারেন না। 
অতএব, পুত্র! তুমি শোক করিও না, ভাগ্য- 
ফলে যা হয়, তাই ভাল মনে করিবে।” 
হুনীতির এই প্রকার হুনীতিসম্পন্ন বাক্য শ্রবণ 
করিয়৷ নুনীতিপুত্র প্রুব, উত্তর করিবার জন্ট * 
বলিতে লাগিলেন! জননি! হুনীতি! আমার 
কথা তুমি অব্যগ্রভাবে শ্রবণ কর। হে কষ্ট- 
ভাগিনি! বালক বলিয়া আমাকে অবজ্ঞা করিও 
না। মা! আমি যর্দি অত্যন্ত পবিত্র মনুবংশে 
জঞ্খগ্রহণ করিয়া থাকি, যদি আমি উত্তানপাদ 
রাজার ওরসজাত এবং তোমার গর্ভমভ্তব হই, 
আর তপন্তা যদি সর্ধ্বসম্পত্তির কারণ হয়, ত 
নিশ্চয় কর, যাহা অপরের ছুর্ণত, সেই সেই 
পদ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। মা! মোহের 
বশবন্তিনী না হইয়। তপস্তা করিতে মাত্র 
অনুমতি প্রদান কর, আর আশীর্বাদ দ্বার! 
অভিনন্দন কর, এই একমাত্র সাহায্য তুমি 
কর। সুনীতি, আপনার গর্ভসভভূত কুমারুকে 
মহাবীধ্য এবং মহোংসাহসম্পনন জানিয়াও 
বলিতে লাগিলেন, স্ন্ধুপার়িন্ শিশুপুত্ত ! নবম 
বর্ধ বযটক্রম তোমার আজিও পুর্ণ হয় নাইট 
তোমাকে আমি এ কাধ্যে অন্রমতি দিতি ত 
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পান্রি.না, তথাপি বলিতেছি, সপত্বীবচনরূপ 
ভল্লান্্ দ্বারা বিদীর্ণ মদীয়, বিশাল হৃদয়েও 
তোমার বাপ্পসমূহ জলরাশি ক্ষণকালও থাকি- 

_তেছে না,কি করি। শিশু! দেই জলরাশি 
আমার নয়নপথ দ্বারা ক্ষরিত হইতেছে, আর 
ছুঃখাবহ জলপুর্ণ নদীসমূহ উৎপাদন করিতে 
প্রবৃন্ত হইয়াছে । বাপ! তুমি আমার এক- 
মাত্র পুত্র ; তুমিই আমার জীবনের একমাত্র 
আধার; তুমি “মামার অন্ধের যষ্টি, তোমার 
মুখের দিকেই আমি চাহিয়৷ রহিয়। আছি। শ্ন্তরের আশীর্বাদ প্রেরণ করিলেন। মহা- 
অভীষ্টদেবতাদিগের নিকট প্রার্থনা করিয়া কত | পরাক্রম বালক স্বীয় সৌধ হইতে নির্গত 
কষ্টে তোমাকে পাইয়াছি। বাবা! তোমার | হইয়! ক্রমে বনে প্রবেশ করিলেন, অনুকূল 
মুখচন্র আমার যখনই নয়নগোচর হয়, তখনই | বাযু তাহার পৎপ্রদর্শক হইল। পবনবিকম্পিত 
আমার জুদয়ন্প জ্রীরদমুদ্র আনন্দহুগ্চে পরিপূর্ণ : তরুশাখার প্রসারণচ্ছলে বন যেন তাহাকে 
হইয়া স্তনদ়্ রূপ ধৈলাভূমিকে অতিক্রম €রে। ! সপ্রেমে আহ্বান করলে, করব, বনে প্রবিষ্ট 
তোমার অন্গমঙ্গজনিত মুখসন্দোহে শীতল | হইলেন। মাতাই বাহার দেবতা, সেই 
হইয়৷ আমি রোমাধনপ রত গায়ে দিয়া উত্তম | ৭, কেবল রাজপথ চিনিতেন, রাজনন্দন 

৮, 

আমার প্রাণ অতি সন্তপ্ত ভাবে, ক£-কানন- 
প্রান্তে তপস্ত৷ করত অবস্থান করুক। ঞ্রুব, 
এইরূপে জন্নীর অনুজ্ঞা প্রাণ্ডে তীয় চরণ- 
কমলঘয়কে, স্বীয় কেশপাশরূপ পঞ্চ ছারা 
ক্ষণকাল বোষ্টহ করিয়া! 'রাখিয়৷ গমন করি- 
লেন। তখন হুনীতিও দৃষ্টরূপ ইন্দীবরমাল্য 
ধৈর্যহৃত্র ছ্ার। গাধিয়া ক্লুবকে উপহার দিলেন। 
মাতা হুনীতি, পখে তাহাকে রুক্ষ! করিবার 
জন্ঠ অপরের অনিবার্যবেগমম্পন্ন শতাধিক 

শষ্যায় মুধে শয়ন করি। তার পর হে চন্দ- 

মুখ! আচমন এবং তাম্বল গ্রহণ করিয়া, 
তোষার ব্দনে ওঠাধররূপ ক্ষীরসমুদ্রে সমুখিত 
অনূত পান করিয়া! আমার আশ! মিটে ন|। 
তোমার শীতল আলাপ যখন আমার শ্রুতিপথে 
প্রবিষ্ট হয়) সপত্রীবাক্যব্যথ! তখনই অপগত 
হইয়া থাকে। বানা! তুমি অনেকক্ষণ নিদ্রা 
যাইলে, আমি ভাবি, হৃর্যোদয়ে পদ্বের হায় 
'ঞ্রব আমার কখন প্রবুদ্ধ হইবে। বস! তুমি 
যখন ভ্রীড়াসঙ্গী বালকদ্দিগের সহিত খেল! 
করিয়! ঘরে আইস, তখন আমার স্তন 
তোমাকে অমূল্য অর্থ্য প্রদান করিবার জন্যই 
যেন উন্মুখ হইয়া উঠে। যখন তুমি সৌধ 
হইতে বাহিরে যাও, তখন তোমার পৰ্বরেখা- 
চিহ্নিত পদচিহ্যই, আমার গমনাভিলাষী প্রাণ- 
বায়ুর অবলম্বন হুইয়! থাকে। পুত্র ! যখন যখন 
তুমি তিন চার প1 বাহিরে যাও, আমার প্রাণও 
তখন তখন কণ্াগত হইয়া থাকে। পুত্র! 
সুগাব্ষী মেঘতুল্য তুমি ব।হিরে .বিলম্ব করিলে, 
আমার মানস-পক্ষী গমনের জন্ত অতি আশ্চর্য 
ভুরেঞঞ্। করে। এখন তুমি তপগ্তায় যাইলে, 

অরণ্যপথ ত চিনিতেন না; তাই ক্ষণকাল 
চিন্তা করিলেন। তার পর এব, যেই নয়ন 
উন্নীলনপুর্ব্বক সম্মুখে চাহিলেন, অমনি অরণ্য 
মধ্যে অতর্কিতগতি সপ্তষিদিগকে দেখিতে 
পাইলেন। অগহায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তির ভাগ্যই 
সাহায্যকারী ) মহাবনে, সংগ্রামে এবং গৃহে 
ভাগ্যই সর্ধ্ববিষয়ে কারণ। কোথায় বালক 
রাজ-পুত্র আর কোথায় ব৷ সেই গহন বন ;-- 
হে ৪ভবিতব্যতে ! বলপুর্ধ্বক তুমিই. সকলকে 
আত্মসাৎ কর, তোমাক্কে নমস্কার। যাহার 

যথায় শুভ বা অণ্ডভ হইবে, ভবিতব্যভাপাশ 
আকর্ষণ করিয্থা তাহাকে তথায় অর্পণ করে। 
মনুষ্য, আপনার বুদ্ধিবলে এক প্রকার করিতে 
যায়, ভগব্তী তবিতব্যতার সাহাযো বিধি, তাহা 
অন্যরুপে পরিণত করেন। বয়ক্রম, ব্রিচিত্র- 
কারধ্যঃসম্পাদ্দিকা শক্তি, বল এবং উদ্যোগ, 
পুরুষের হিত করিতে পারে না, এক প্রাক্তন 
কম্মুই ইহার মুল ! অনন্তর, যেন তাহার ভাগ্য 
সৃত্রজাল কর্তৃক আকৃষ্ট হইয়। উপনীত হৃর্ধের 
নায় অতি তেতত্বী: সপ্তধিকে দেখিয়! পরব 
অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। তাহার্দিগের প্রশস্ত 



একোনবিৎশ অধ্যায় 

ললাট তিলকাঙ্গিত, অন্কুলিতে কুশোপগ্রহ, 
তাহারা উত্তম যক্ঞহৃত্রে অলঙ্কৃত এবং কৃষ্ণজিন 
আসনে উপবিষ্ট । করে, তাহাদের অক্ষহৃত্র, 
নয়নযুগল কিন্িৎ কিঞ্চিৎ নিমীলিত, উত্তম 
ধৌত সুক্ষ কাায় বস্ত্র এবং উত্তরীয় তাহাদের 
অঙ্গে শোভমান। ও 1 বিপম্বপ্ন প্রজাকুলকে 
উদ্ধার করিবার জন্য সপ্তনাগ্গরই যেন অসময়ে 
একত্র মিলিত হইয়াছেন! এ্রুব মেই মহাভাগ 
সপ্তধির নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণামপূ্ব্বক 
প্রণতকন্ধরে এবং কৃতা ঈললিপুটে এই মনোহর 
বাক্য বলিতে লাগিলেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ ! 
আপনারা অবগত হউন, আমি উত্তানপাদ 
রাজার ওঁরলে এবং সুনীতির গর্ভে উৎপন্ন, 
আমার নাম প্রব। আমি নির্দিগছ্দে আপনা- 
দিগের চরণকমল দ্বারা সনাধীকৃত এই বনে 
আসিয়াছি, আমি এ আচারের প্রায় কিছুই 
জানি না, রাজসম্পঞ্ডিতেই আমার মন এতদিন 
নিবিষ্ট ছিল। সপ্তুধি, দেই মহাতেজা ্সভাব- 
মধুরা্কাতি অপূর্ন্বনীতিজ্ঞানবিভূষিত মৃহ্গন্তীর- 
ভাষী বালককে দেখিয়া নিকটে উপবেশন 
করাইয়া অত্যন্ত বিশ্মিত ভাবে তাহাকে 
জিজ্ঞাস। করিলেন, “অহে বিশালাক্ষ বালক! 
মহারাজ-কুমার! আমরা বিচার করিয়াও 
বুঝিতেছি না, তোমার নির্কেদের কারণ কি; 
অতএব তুমি তাহা বল। অর্থচিন্তা আজিও 
তোমার মনে হর নাই, মাতা গৃহে আছেন, 
অপমানের সম্তাবনা কোথায়? শরীরও 
নীরোগ ) তবে নির্ধেদের কারণ কি? অভি- 
লধিত বস্তর অপ্রাপ্তি বশতঃ মনুষ্যাদিগের 
বৈরাগ্য হয় বটে, কিন্তু তুমি সপ্তদ্বীপাধিপতি 
রাজার কুমার; তোমার পক্ষে সেরূপ হইবে 
কিরপে? সকলেরই প্ররুতি স্বভাবতঃ ভিন্ন 
ভিন্ন? অতএব, এস্থলে কি যুবা, কি বৃদ্ধ, কি 
বালক, কাহারও মনোগৃত ভাব জান! যায়না ।” 
মনোরধ-দম্পন শিশু করব, সপ্তষিদিগের এই 
প্রকার সহজ-প্রেমপুর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া 
বলিতে লাগিলেন, হে মুনিশ্রেষ্টগণ! জননী, 
বাজসেবার জন্তু আমাকে (রাজসভায় ) 

৮৩ 

পাঠাইয়া দেন, তারপর আমি রাজার ক্রোড়ে 
আরোহণ করিতে অভিলাধী হইলে, বিমাতা 
নুরুচি, আমাকে ভংপনা করেন। আমাকে 
এবং আমার মাতাকে ধিকার দিয়া, তাহার 
পুত্র উত্তমের উত্তমত্ব প্রতিপাদন করত 
আপনার প্রশংসা করেন, ইহাই আমার 
নির্বেদের কারণ। শিশুর এই কথ। শুনিয়। 
সেই খধিগণ, পরস্পর পরস্পরের প্রতি 
অবলোকন করিয়৷ ক্রত্রিয়তের কথাই বলিতে 
লাগিলেন, “ওঃ! ক্ষত্রিয়ের খ্বালকেও এত 
তেজঃ1” অহে! আমরা তোমার কি 
করিতে পারি; তোমার অভিলাষ কি, 
আমাদের তাহ। বিদিত হউক, তুমি সেকথা 
আমাদের কর্ণগোচর্ কর। হে মুনিগণ! 
আমার ভ্রাতা উত্তমোত্তমঞ উত্তম, পিতৃদত 
প্রসিদ্ধ উত্তম রাজসিংহাসনে আরোহণ 
করুন। হে হ্ত্রতগণ! আমি আপনাদের 
নিকট এই সাহায্য প্রার্থনা! করি যে, বক্ষ্যমাণ 
বিষয়ে আপনারা! উপায় বলিয়া দিন, আমি 
বালক, এজন্য আমি ত প্রায় কিছুই জামি 
না। অন্ত রাজারা যাহা ভোগ করেন নাই,. 
অন্ত পদ হইতে যাহা উন্্ত, ইন্জাদি দেব-. 
গণেরও যাহা দুর্লভ, সেই দুরাসদ পদ কিরূপে 
লাভ কর! যায়? আমি পিতার প্রদত্ত পদ 
আকাজ্ণ করি না, আমি নিজভুজবলার্দিত 
সেই পদ আকাজ্ষ! করি, যাহা পিতারও 
মনোরধাতীত। যাহারা 
ভোগ করেন, তাহারা প্রায়শঃ যশস্বী নহেন; 
পরন্ত পিতা অপেক্ষ। অধিক সাম্যের পরিচয় 
ধাহাদের পাওয়া যায়, তাহারাই নরোভম। 
পিতার উপার্জিত বিধ্যাত যশ অথবা ধন 
যাহার! বিনষ্ট করে, সেই হুর্স্দিগের মরণ 
হওয়াই বাস্ছনীয়। মরীচি প্রভৃতি মুনিগণ, 
প্রবের এই হুনীতিপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া, 
তাহাকে এইরূপ যথার্থ উত্তর দিয়াছিলেন। 
প্রথমত; ম্রীচি বলিলেন, অহে বালক! 
তুমি “যেমন যেমন জিজ্ঞাসা করিলে, আম 
তনুসারে বলিতেছি, আমি মিথ্যা বলিতেছি 

পিতার সম্পত্তি - 



৮শি 

ন!? নাকায়ণের চরণারাধন। না করিয়া পদ 
পাঁইবে কিরপে ? অত্রি বলিলেন, গোবিদ্দের 
চরণকমলের রজোমধু আস্বাদন না করিলে, 
মনোরথ-পথের অতীত স্ফীত পদ কেহই 
প্রাপ্ত হইতে পারে না। অঙ্গিরা ধলিলেন, 
যেব্যক্তি, কমলাপতির কমনীয় চরণ-কমল- 
যুগল ধ্যান করেন, সর্ধবসম্পত্তি-পদই তীহার 
অদুরবন্তাঁ। পুলশ্তা বলিলেন, প্রুব! ঠাহার 
স্মরণমাত্রে এমহাপাতক-সনৃহও একেবারে 
বিনাশ প্রাপ্ত হয়, সেই বিষুঃ সকলই দ্বিতে 
পারেন। পুলহ বলিলেন, প্রাজ্ঞগণ বাহাকে 
প্রক্কতিপুক্রুষের পরবন্তী পরম ব্রহ্গা বলিয়৷ 
থাকেন, ধাহার মায়! দ্বারা বিশবব্রক্ষাওই 
পরিব্যাপ্ত, সেই অদ্যুর্ই সব দান করিতে 
পারেন। ক্রতু বলিলেন, ধিনি যজ্জপুরুষ, 
জগতের অন্তরাত্ব! এবং সর্বব্যাপী, সেই 
জনার্দন প্রসন্ন হইলে কি ন৷ দিতে পারেন ? 
বমিষ্ঠ বলিলেন, হে রাজপুত্র ! ধাছার ভ্রভঙী. 
মাত্রে অগ্সিদ্ধি প্রাপ্তি হয়, সেই হৃধীকেশকে 
আরাধন! করিলে মুক্তিও অন্রবর্তিনী। প্রুব 
বলিলেন, হে মুনীশ্বরগণ! বিমু'র আরাধনা- 
সঙ্গন্ধে যথার্থ আদেশ করিয়াছেন, পরন্থ 
কিরূপে সেই ভগবানের আরাধনা করিতে 
হইবে, সেই বিধিও উপদেশ করুন। মুনিগণ 
বলিলেন, অবস্থান, গমন, শ্বপ্র, জাগরণ, শয়ন 
এবং উপবেশন, সকল অবস্থাতেই সর্বদা 
নারায়ণনাম জপ করিবে। চতুর্ভূজ বিষুকে ধ্যান 
করত বাহুদেবাত্বক দ্বাদশ মন্তর দ্বারা বিষুর 

জপ করি সিদ্ধিপ্রাপ্ত কে হয় নাই ? অতসী- 
পুষ্পসবাদিভ, পীত-বসন-পরিধান অচ্যুতকে 
ক্ষণকাল সর্ধন্বরপ বোধ করিতে পারিলে 
ভাতে কাহার ন! সিদ্ধি ছয়? মনুষ্য বাহু- 
দেবজপ কছ্গিলে, বহু পুত্র, কলত্র, বহু মিত্র, 
রাজ্য, স্বর্গ এবং মুক্তি নিঃসন্দেহে এ সমস্ত 
পাওয়া ঘায়। বিদ্ধ এবং দারুণ যমদূতেরা, 
শাহুদেখ-জপাসক্ত পাগীন্রেগকেও স্পর্শ করিতে 
'গলারে না। তবিষ্যতে মহাসমৃদ্ধিসম্প্ন, তোষার 
পিতামৃহ বে্ব মনও রাজ্যাভিলাধী হইয়া 

কাশীখণ্ড। 

এই মহামন্ত্র উপাগনা করেন। হে সত্ব! 
তুমিও এই মন্ত্র অবলম্বনপুবর্বক বাহৃদেবপরায়ণ 
হইয়! থাক, শীঘ্রই ইচ্ছানুরূপ সম্পত্তি প্রাপ্ত 
হইধে। সকল মহাত্ব! মুনীশ্বরেরাই এই বলিয়া 
অন্তহিত হইলেন। পরব বিষ্ধতে সমর্পিত- 
জৃদয় হুইয়৷ তপন্তায় গমন করিলেন । 

একোনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯ ॥ 

বিহশ অধাায়। 

ধবের তপশ্যা ও বিষ্ুর আবির্ভাব । 

বিষ্পারিষদত্বয় বলিলেন, হে ঘ্বিজ! 
উত্ভানপাদনন্দন, মেই বন হইতে নির্গত হুইয়। 
যমুনাতীরে মহৎ রমণীয় মধুবনে গমন করি- 
লেন। পবিত্র মধুবন, ভগবান জনার্দনের 
আদিস্থান; পাপিষ্ট দেহীও তথায় গমন করিলে 
নিশ্চিতই নিষ্পাপ হইয়৷ থাকে। প্রব, বান্ু- 
দেবাধ্য 'নিরাময় পরমব্রহ্দধ জপ করত ধ্যান- 
নিশচললোচনে সকল পদার্থকেই তন্ময় (বিশু 
ময়) দেখিলেন। তিনি দেখিলেন, সকল 
দিত্বগুলে হরি; শ্ধ্যকিরণ-জালে হরি ১*বনে 
হরি শুগাল, মৃগ, সিংহাদিন্বরূপে অবস্থিত। 
ভগবান হরি, জলে শালুঞ কৃম্মাদিরপে অব- 
স্থিত। হরি রাজাদিগের বাজিশালাতে অব. 
স্থিত। হরি পাতালে অনম্তরূপে এবং গগনে 
অনন্ত নামে বিরাজমান। হরি এক হইয়া 
অনন্ত রূপভেদে অনস্তত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। 
তিনি দেবত। প্রভৃতির মধ্যে বাস করেন, এই- 
জন্ত তিনি বানুদেব, দেব্ত৷ প্রভৃতি সকলে 
তাহাতে বাস করেন, এইজন্য তিনি বাহুদেব, 
আর বাসনাবশে অর্থাৎ অবিদ্যা সঙ্গে সর্বত্র 
দেবন অর্থাৎ ত্রীড়। করেন বলিয়া! তাহার নাম 
বাহ্ুদেব। এই সর্ধব্যাপক ভগবানের মাম 
বিচ, বিষধাতুর অর্থ ব্যান্তি, ইহার বিঞুং নামে 
বিষধাতুর অর্থ সফল হইয়াছে । সেই সর্বাত্র- 
স্থিত পরমেশ্বর, সর্ক-ইন্দিয়ের ঈশ্বরতর শ্রতুক্ত 
জুহীকেশ' হুইয়াছেন। মহাপ্রলয়েও ডাহার 
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ভক্তগণ, চ্যুত হন না, বলিয়৷ অখিললোকে 
সেই এক সর্তত্রগ অবায় পুক্লষই অচ্যুত বলিয়া 
কীর্তিত। তিনি এই চরাচর নিখিল বিশ্বকে 
আত্মলীলাক্রমে শ্বরূপসম্পত্তি দ্বারা ভরণ করেন 
বলিয়া তিনি জগতে “বিশ্বভ্তর? । যেহেতু 
নিয়মতঃ পুণুরীকাক্ষই কেবল দ্রষ্টব্য, অন্ত কেহ 
নহে, অতএব বিস্ছপদ ব্যতীত এ্রবের চন্দ 
আর কিছুতে নিপতিত হয় না। মুকুন্দ, 
গোবিন্দ শব্ধ ব্যতীত এনং হে দামোদর ! হে 
চতুরভুজ! এই প্রকার শব ব্যতীত আর কোন"! 
শবই তাহার কণও গ্রহণ করিত না । শঙ্খচত্র- 
তিলকাঙ্গিত তদীয় করছ, গোবিন্বচরণপুজা 
প্রয়োজনীয় কন্ম এবং গোবিন্দের প্রিয় কম্ম 
বাতীত আর কোনই কর্ম করিত না। 'ধবের 
চিত্ত, অন্ত সকল চিন্তা! ত্যাগ করিয়া অপ্রুতি- 

ঘবন্থিভাবে হরির চরণদ্য় চিন্তা করিতে করিতে 
ক্রমে তাহাতে নিশ্চলব্ব প্রাপ্ত হইল। বিপুল- 
তপা সেই প্রবের ঝিষ্কুরক্ষিত চরণদয় বিষু- 
মন্দিরপ্রাঙ্গণ পরিত্যাগ করি! অন্তত্র বিচরণ 
করিত না। মৌনাবলম্বী মহাসার তপোনিষ্ট 
ফ্রব, স্বীয় বাক্যকে হরিগুণে আসক্ত করিলেন। 
ঞ্রবের রসনা, কেবল কমলাকান্তের নামামৃতরস 
পান করিত, অন্ত রসে স্পৃহা! তাহীর ছিল না! 
তণীয় ভাণেন্দিয়, কেবল পদ্মামোদপ্রমোদিত, 
জবিমুর পদযুগল আস্রাপ করিত, অন্ত গন্ধ 
্রাণ করিত না; কেননা, তাহার ভাণেক্রিয়, 
হরিপদকমলগন্ধে পরিপুর্ণ 'ছিল। তৃপতিপুত্র 
ধ্ুবের ত্বণিক্রিয়, বিঞ্প্রতিমার পদদয় স্পর্শ 
করাতেই যাবতীয় নুখস্পর্শ বন্তর স্পর্শহখ 
প্রাপ্ত হইয়াছিল। এ্রবের ইন্ত্রিয়গণ, পরমসার 
দামোদরকে ম্ব ত্ব বিষয় শন্দাদির আশ্রয় পাইয়! 
কৃতার্থ হইল। ব্রিভুবনোদ্দীপক এ্রুবতপগ্ভারবি 
উদ্দিত *হইলে, চন্দ, সৃর্ঘ্য, অগ্রি এবং গ্রহ- 
নক্ষত্রাদির সমগ্র তেজ বিলুপ্ত হইল। ইন্র, 
চন্ছু, বায়, বরুণ, বম, কুবের, হুতাশন এবং 

নৈধ'তেশবর, স্ব স্ব পদের জন্ত শঙ্কিত হইলেন। 
বহুত্রমুখ অন্তান্ত বিমানচারী দেবগণও প্রব, 
পাছে তাহাদের অধিকার গ্রহণ করেন, এই 
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ছুশ্চিন্তার প্রাবল্যে খ্ুবের নিকট সাতিশয় 
ভীত হইলেন। প্রন, ভূতলে যথায় বথায় পদ- 
ক্ষেপ করিতেন, পৃথিবী, সেই সেই স্থানেই 
তাহার ভারাক্রান্ত হুইয়া নত হইত। ওঃ! 
তাহার ভয়েই তদীয় অঙ্গ-সঙ্গী জলরাশি জা 
পরিত্যাগ করিয়! প্রশস্ত-রস-সম্পনন হুইল। 
আর অন্ত্রস্থিত জল পদস্থ থাকিল। প্রসিদ্ধ 
রূপ-সম্পন্ন বত তেজ, অর্থাং তেজন্বী জগতে 
বিদ্যমান, তপস্তেজঃপ্রভাবে, বের তৎসমন্তই 

নয়নগোচর হইল। কি আশ্ঠ্য! বায়ুর 
যেখানে ধে প্রকার স্পর্শ হউক না, এমন কি, 
দুরদেশের স্পর্শও তিনি আত্মত্গিক্দিয় দ্বারা 
সর্বদা! অনুভব করিতে পারিলেন। শব্দ-গুণ- 
সম্পনন আকাশ ধব-আঁপ্লাধনায় কৃতসঙ্গল হইয়া 
( ঞ্কবুমনে করিলেই ) অশেষজপব্দসমূহ, তাহার 
কর্ণগোচর হইতে লাগিল। গ্রব, প্রতিদিন পঞ্চ- 
ভূত কর্তৃক আরাধিত হুইয়াও গোবিন্দে চিত্ত 
অর্পনিপুর্র্বক তপস্তাকেই পরম পদার্থ বলিয়া 
মামিলেন। সেই রাজনন্দন, কে 
বক্ষ হুল, পীত 'কৌশেয়বসন-পরিধান গোবিশ্দের 
ধ্যানপ্রভাবে, নিথিল বিশ্বত্রন্গাণ্ডকে তেজোময় ' 
অবলোকন করিতে লাগিলেন। বের তপস্কা- 
দর্শনে, সভয়ে ইন্দ্র এই প্রবল চিন্তা করিতে 
লাগিলেন, “ফব, যদি" আমার পদ-আকাজ্কা 
করে ত নিশ্চয়ই হরণ করিতে, অপ্দরোগণ, 
সংযমীদিগের সংযম ভঙ্গ করিতে পারে বটে, 
কিন্তু যুবজনের প্রতিই তাহাদের প্রতৃত্ব, বাল- 
কের উপর ত তাহাদের প্রতুত্ব নাই, আমি 
করি কি! তপন্থিগণের তপোভঙ্গে কাম ক্রোধ 
চুই ব্যক্তি আমার সাহায্যকারী ; কিন্ত এই 
এব বালক, ইহার উপর ত তাহার! প্রতৃত্ব 
করিতে পারিবে না। এই বালকের উপর 
ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারে, এমন উপায় 
আমার একমাত্র আছে। বালক ধ্রবের .ভয়ের 
জন্ত ভীবণাকৃতি ভূতশ্রে ॥ তথায় প্রেরণ করি। 
ভূতের ভয় পাইলে, বাঞ্নাকত্ব প্রযুক্ত এই. গ্রব, 

নিশ্চই তগন্ত। ত্যাগ করিবে।" ইন্স এইরগ 
নিশ্চয় করিয়া গ্রুবদকাশে ভতসমুহ (প্ররণ 
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করিলেন। কোন ভূতের সর্ব্বাঙ্গ ভন্ুকের স্তায়, 
গ্রীর! উদ্্ের স্ত/য় লম্বা আর দন্তপংক্তি দেধিলে 
ভয় হয়, সে, সেই বালকের প্রতি ধাবমান 
হইল। বা্র তুল্য ভীষণানন, হস্তিসদৃশ 
উচ্চদেহ-সম্পন্ন কোন ভূত বিকটানন ব্যাদান 
করিয়া বারংবার গঞ্জল করিতে করিতে 
সেই ঝালকের প্রতি ধাবমান হইল। 
কোন বিকটদংগ্রা-সম্পন্ন ভুত কদর্ধ্যমাংস 
ভোজন করত, সক্রোধে অবলোকনপুর্ধক 
প্রুবের প্রস্তি ধেন তর্ন গঞ্ভন করিতে 
করিতে ধাবমান হইল । কোন ভুত, মহা- 
বৃষভরূপী হুইয়৷ অতি ভীক্ষ শঙ্গাগ্রভাগ দারা 
উচ্চ ভটভুমি বিদীর্ণ করত এবং খরাগ্রভাগ 
স্বার। ভূতল বিশীর্ণ হ'রিতে করিতে প্রুবকে 
লক্ষা করিয়া গর্তূন করিতে লাগিল। কোন 
ভূত, ফণী-বিস্তার-ভীষণ ভুজঙ্গের "আকার 
ধারণ পুর্ধক অতি চঞ্চল জিহ্বাঘয় নিঃস্ত 
করিতে করিতে ও।হার সম্মুখে তেজ প্রকাশ 
করিতে লাগিল। কোন ভূত, মহিষাকতি 
হইয়া শূঙ্গাগ্রভাগ দ্বারা পর্বত-সমূহ বিক্ষিপ্ত 
করত ভূতলে লাঙ্গুল-্তাড়না এবং নিশ্বাস 
পরিত্যাগ করিভে করিতে সবেগে ঞ্রুবের 
নিকটবর্তী হুইল। দাবানলদঞ্ধ ধর্জর বৃক্ষের 
যায় উরুদ্বয়-সম্পন কোন ভূত, মুখব্যাদান 
করিয়। তাহাকে ভয় দেখাইতে লাগিল। 
কোন ভূতের কেশপাশ মেঘের সহিত সংঘৃষ্ট 
হইতেছে, পিঙ্গলবর্ণ নয়নঘ্বয় কোটর-নিমঞ্্ 
এবং উদ্বর দীর্ঘ ও কুশ, সে ঞ্রবকে ভয় 
দেখাইতে : লাগিল। দৃক্ষিণ-হস্তে কুপাণ, 
বামহত্তে নর-কপাল, ভগ্রমুখ কোন ভূত, 
প্রচণ্ড সিংহমাদ করত সেই বালকের প্রতি 
ধাবিত হইল। কোন ভূত, কিলকিলা শব্দ 
করিতে করিতে, বিশালব্ক গ্রহণ পূর্বক, 
দণ্ধর কালের স্তায় তাঁহার সম্মুখীন হইতে 
লাগিল । অন্ধকারের অভিসারমন্দির, শমন- 
কন্দরনদৃশ, বিপুল বানকুহর ব্যাদান করিয়া 
€কান ভু, সাহার দিকে আদিল কোন 
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অতি দারুণ ফুংকার শব দ্বারা বালক প্রুবকে 
ভয় দেখাইতে লাগিল। কোন যঙ্গিণী, 
কাহারও রোরুদ্যমান বালক আনয়ন করিয়। 
উদর হইতে তাহার রুধির পান করিতে এবং 
মণালের ন্যায় তাহার অস্থিগুল।- খাইতে 
লাগিল। আর মে বলিতে লাগিল, আমি 
অদ্য পিপািতা হইয়াছি, পরব! এই 
বালকের রক্ত যেমন পান করিয়াছি, এই 
অস্থিগুল৷ চর্কণ করিয়া তোমার রক্তও 
সেইরূপ পান করিব। কোন ধক্ষিনী, তৃণদার 
আনয়ন পুর্ন্ঘক চতুদ্দিকে বিছাইয়! দাবানল 
প্রন্মালিত করিল এবং বাত্য। দ্বারা তাহ৷ 

বিশেষ রূপে বাড়াইতে লাগিল। কোন 
যক্ষিণী, বেতালী রূপ অবলম্বন পুরঃসর 
গিরিতরুশ্রেণী ভাঙ্গিয়া বকে অতীব বিকম্পিত 
করিবার জন্য গগনমার্গ রোধ কিয়। রহিল। 
অপর যক্ষিণী, সুনীতিরূপ অবলম্বনপুর্বক, 
দূর হইতে ঞ্রুবকে দেখিয়া অতি ছুঃখার্তার 
হ্যায় বক্ষে করাঘাত করত বারংবার রোদন 

করিতে লাগিল । আর সে, অতি কারুণ্য- 
পুর্ণ বাৎসল/ভাব যেন প্রকাশ করত বজ- 
মায়াময় চাটবচন বলিতে লাগিল, "শরণাগত- " 
বংসল! বস! 'ক্রুব! হায় তুমিই আমার 
একমাত্র রক্ষক, হায় নৃত্যু আমাকে মারিতে 
অভিলাষী হইয়াছে, আমি মরি, আমাকে রক্ষা 
কর. রক্ষা কর। তোমাকে দেখিবার ভন্য 

নিতান্ত কাতর হইয়। আমি, গ্রামে গ্রামে, 
নগরে নগরে, পথে গথে, বনে বনে, আশুমে 
আগ্রমে, পর্বতে পর্কুতে ভ্রমণ করিয়াছি। 
অরে বালক ক্রুব! যেদিন হইতে তুই. 
তপশ্র জন্ত বহির্গত হইয়াছিদ্,। আমিও 
তোকে দেখিবার জন্ত সেই দিন হইতেই 
বাহির হইয়াছি। বালক! তুই যেমন আমার 
সপতীর গেই স্লেই দুর্ধধাক্যে প.ড়িত হইয়া- 
ছিস১ট আমিও তাহার বঢদানলে তদ্রপ 
অতিশয় ব্যথিত হুইয়ছি। এখন, আমি না 
নিদ্রা! যাই, না জাগরণ করি, ন! ভোজন করি, 
না পান করি; আমি এখন তোর বিরহে! 



বিংশ অধ্যায়। 

যোগিনীর স্তায় তৌকেই কেবল চিন্তা করি । 
নয়নে ত নিদ্রা নাইই,যাদি একটু নিদ্রা আসে 
ত অমনি অভাগিনী আমি, আমার সর্বব- 
প্রকারে আনন্দদায়ক তোর মুখ স্বপ্রেও 

দেখিতে পাই। কাপ! তোমার বিরহ- 
কাতর! আমি তাপপরিহারে অভিলাধিণী হইয়া 
তোর বদনের তুল্য বলিয়া উদীয্লমান চন্্রকেও 
অবলোকন করি না। (কোকিলের কাকলী রব, 
তোমারই আলাপের তুল্য, ইহা! জানি বলিয়া 

রি আমি অলকগুচ্ছে কর্ণকৃছর আবৃত করিয়! 
রাখি, কোকিলের শন্দ শুনি না। 'ফ্ুব! অতি- 
হাত্র সন্তপ্ত হইয়৷ কোন স্থানে বিশ্রাম করিতে 
বসিলেও তোর অনগম্পর্শের ন্যায় মধুর বলিয়া 
আমি মলয়ানিল সেবা করি নাই। ঞ্ুব! 
আমি রাজপত্বী হইয়াও তোর জন কোন দেশ, 
কোন্ নদী এবং কোন্ পর্ধত পদব্রজে আঁত- 
ক্রম না করিয়াছি? আমি সকল স্থানকেই 
ফ্রবহীন দেখিয়া! অন্ধ হইয়াছি, পুত্র! এখন 
আমার তুই অন্ধের যষ্টি হইয়া আমাকে 
রক্ষা কর। হে নরশ্রেষ্ঠ! কোথায় তোমার এই 

€ সুকোমল অঙ্গ সকল আর কোথায় কঠিনাঙ্ 
পুরুষগণসাধা এই কঠোর তপন্তা ! বৎস! এই 
পাপনিবর্তক তগন্তার প্রভাবে তুমি রাজনন্দন 
হওয়া অপেক্ষা অধিক আর কি পাইবে বল ? 
বালক! এ বয়সে তুই বালোচিত ক্রীড়নক 
লইয়া অন্ঠান্ত সমবযগ্ক শিশুগণের সহিত দিবা- 
রাত্রি খেল! করিবি। স্তর পর কৈশোর বয়ঃ- 
ভ্রম প্রাপ্ত হইলে অধ্যয়নে অভিনিবিষ্ট হইয়া 
সর্ধবিদ্যায় পারদর্শী হইবি। তারপর যৌবন 
প্রাপ্ত হইয়! ইন্দিয়ার্থপমূহকে রুঙ্কার্থ করত 
অ্রকৃচন্দনবনিতাদি বহু ভোগ করিবি। তখন 
ধর্বৎসূল গুণবান্, বহুপুত্র উৎপাদনপুরর্বক 
আপনার রাজ্যলক্ষমী তাহাদিগকে অর্পণ করিয়া 
পরেঁ তপস্ত৷ করিবি। এই বালকবয়সেই তপন্তা 
প্রবৃত্ত হইলে, কত শ্রম! ঘুটের আগুণ সবে 
পায়ের অগ্গুষ্ঠে, তারপর মাথায় উঠিতে কত, 

& কাল বিলম্ব ! শক্রেবিজিত, অপমানিত এবং 
শ্রীনষ্ট এই ত্রিবিধ ব্যক্তির মধ্যে ধে 
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ব্যক্তিই তপগ্ভা করিতে পারে, কিন্তু তুমি 
তন্মধ্যে কোন্ বাক্তি? অপমানিত ব্যক্তির 
তপন্তা করা উচিত” এই কথা শুনিয়া গ্রব, 
দীর্ঘ উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ধবক হরিকে পুন- 
রায় হৃদয়ে চিন্তা করিলেন। মাতার সহিত 
আলাপ না করিয়। এবং ভূতের ভয় পরিত্যাগ 
করিয়া, গ্ুব, পুনরায় অচ্যুতধ্যানপরায়ণ হই- 
লেন। বু ভীষণ-ভূষণ-ভূষিত ভূতসজ্ঘ ধরবকে 
ভীতি প্রদর্শন করিতে গিয়া হৃর্য্মগুলের পরি- 
বেষবং তাহার চতুদ্দিকে দেদীপ্যমান সুদর্শন 
চত্র দেখিতে পাইল। এবকে রাক্ষমগণের হস্ত 

হইতে রক্ষ। করিবার জগ্ত ভগবান্ নারায় 
এ চক্রের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ভূতাবলী, 
চতুদ্দিক্ বেন করিয়া প্রবরক্ষুণতংপর আলা- 
মালাম্জুল, অতু/জ্জবল তীব্র দর্শন চক্র দর্শন. 
করিয়া এবং অতীব স্থিরচেতাঃগোবিন্দে অর্পিত' 
চিত্ত, ষেন পৃথিবী ভেদ করিয়া উত্থিত তপো- 
বৃক্ষের অন্কুর, সেই প্রবকে ধবনিশ্চয় দেখিয়া 
ভুতাবলীই বরং ভয় পাইল! তখন তাহারা 
বিফলমনোরথ হইয়৷ বকে নমস্কার করিয়া 
যথাস্থানে প্রস্থান করিল। যেমন গর্জনপরায়ণ 

আকাশব্যাপী জলদজাল, অল্পমাত্র প্রভঞ্জন- 

চালিত হইলেও বিফল হয়, অর্থাৎ কোথায় 
উড়িয়া যায়। হে দ্বিজ! অনন্তর ভীতিগ্রস্ত 
সকল দেবতারাই ইন্দ্রের সহিত পরামর্শ করিয়া 
সতুর গিয়া ব্রহ্ধীর শরণাপন্ন হইলেন। ইন্দ্রা্দি 
দেব্গণ ব্রহ্ীকে হুতি প্রণতি করিলে, ব্রহ্ছা, 
তাহাদিগকে আগমন কারণ জিজ্ঞাসা করি- 
লেন, তাহারা " বাক্যের অবসর বুঝিয়া৷ বলিতে 
লাগিলেন, “হে বিধাতঃ! মহাতেজ! উত্তান- 
পাদতয়ের কঠোর তপস্তাতেজে ত্রেলোক্য- 
বানী সকলে সন্তপ্ত হইয়াছে। হে তাত! 
গ্রবের মনে যে কি আছে, সেই মহাতপাঃ 
আমাদের মধ্যে কাহার পদ যে হরণ 

করিতে অভিলাষী, তাহা আমরা ভাল জানি 
না” ৫দবতার! এই প্রকার কীর্তন করিলে 
চতুরানন হান্ত করিয়৷ সেই খ্রবভীভুচুতা 
ব্গগকে বলিলেন, «“ দব্গ | নিত 
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ভিলাহী গ্রুব হইতে তোমাদের ভয় নাই। 
নিশ্চিন্ত হইয়! গমন কর ; তোমাদের পদ মে 
ইচ্ছা করে না। সেই ভঙগবস্তত্ত হইতে 
কাহারও কোথায় ভয় পাইবার আবশ্যক নাই। 
যাহার নিশ্চয় বিষ্তক্ত হয়, তাহারা পরের 
সম্তাপদায়ী হয় না। এই বিষু-আরাধনা 
সম্পূর্ণ হইলে, ধ্রুব, বিষ্কর নিকট আপনার 
অভীষ্ই প্রাপ্ত হইয়া! তোমাদের পদ্ও আরও 
দুট়তর করিবে।” দেবগণ ব্র্াপ্রযুক্ত 
এই বাক্য শ্রবণে অত্যন্ত ছু হইয়। ব্রহ্ধাকে 
প্রণামপুর্ধাক স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। 
অনন্তর নারায়ণ দেব, বালক 'ফ্বকে দৃঢচিত্ত 
এবং অনন্তভক্ত দেখিয়।৷ গরুড়রখে তথায় 
গমনপুর্্বক বলিলেন, খালক! অনেক দিন 
তপশ্থায় কষ্ট পট্তেছ, এই তপন্তা হইতে 
নিবৃতত হও । হে মহাভাগ! আমি প্রসম্ 
হুইয়াছি; হে হুত্রত! তুমি বর প্রার্থন! 
কর। এব, এই অনুতায়মান বাক্য শ্রবণ 
করিয়া নয়নযুগল উ্মীলনপুন্বক ইন্দনীলমণির 
জ্যোতিঃপটল অবলোকন করিলেন। তিনি 

, দেখিলেন, আকাশ এবং পৃথিবীর সরোবর 
যেন নববিকসিত নীলোৎপলশ্রেণী ছারা, শোভ। 
পাইতেছে! 'ফব তখন দেখিলেন, দ্যাবা- 
পৃথিবীর অন্তর্গত নিখিল স্থানই লক্ষ্মীদেবীর 
ইন্সীবরবিনিদ্ধী নয়নের কটাক্ষধারাপাতে পরি- 
পূর্ণ হুইয়াছে। ' বিহ্াংশোতিতমধ্য নব নীল 
জলদজালের সমান শোভাসম্পন পীতাম্বর 
কৃষ্কে তিনি সম্মুখে দেখিলেন। নুব্ণরেখা- 
ক্বিত নিকষপাধাণের (কষ্টিপাথরের ) স্তায়, 
ক্রোড়ে-মুব্ণগিরি-মুমের অনন্ত নীল নভো- 
মণ্ডল যেমন দেখায়, পরব তখন পীতান্বর 
গরগ্বজকেও তদ্রপ অবলোকন করিলেন। 

ফ্রুব তখন, পীতান্বরপরিধান হরিকে চক্জবিভূষিত 
নূুনীল গগনষণ্ডলের স্তায় অবলোকন করি- 
লেন। ছুংখিত শিশু সম্ভান, যেমন বহুকালের 
পর পিতাঁকে বেখিলে. গড়াগড়ি দিয়া কাদে, 
মিশু. ক্র্গ খন সেই জগংপিতাকে অব- 
লোরাছু করিনামাত্র দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া চৃঃ 

কাশীখও 

স্মরণ পূর্বক চারিদিকে গড়াগড়ি দিয়া কাদিতে 
লাগিলেন। নারদ, সনক, সনন্দ এবং সনৎ- 
কুমার প্রস্ততি অন্ান্ত যোগিগণ কর্ৃক সংস্কত 
যোগীশ্বর চক্রপাদির নয়ন-নলিনঘ্য় কারণ্য- 
বাম্পসলিলে সিক্ত হইলু ; তিনি হস্তাধারণ- 
পুর্ঘক প্রবকে তুলিলেন। মিরস্তর অন্ত্রধারণ 
প্রবুক্ত সুকঠোর করযুগল দ্বারা হরি, এুবের 
ধুলিধূসরিত অঙ্গ স্পর্শ করিলেন। সেই দেব- 
দেবের স্পর্শমাত্রেই প্ুবের মুখ হইতে হুসংস্ৃত 
বাক্য নির্গত হইল; তখন তিনি নারায়ণের 
স্তব করিতে লাগিলেন। 

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ 3২০ ॥ 

একবিংশ অধ্যায় । 

ধবরুত বিষু;স্তবঞ্চ এবং প্ুবের উন্নতি। 
সর্বস্থষ্টিকারী হিরণাগর্তরূগী, হিরণারেতা 

নিশ্মল-জ্ঞান-প্রদাতা৷ আপনাকে নমস্কার করি। 
ভূত-সংহারকারী হরস্বরূপী মহাভুতাআ ভূত- 
পতি আপনাকে নমস্কার করি । হে স্থিতিকারী 
বিষুযস্বরূপ, মহা'ভার-সহিষু,। তষণ-হর প্রভু 
কুষ্জ! আপনাকে নমস্কার করি। দৈত)গণ- 
মহাবনে দাবানলন্বরূপী আপনাকে নমঙ্গার। 
হে দৈত্যবৃক্ষসমূহের পক্ষে কুঠার স্বরূপ শাঈ- 
পাণি! আপনাকে নমস্কার করি। হে গদাধর ! 
কৌমোদকী গদ! আপনার করাগ্রে উদ্যত, 
হে নন্দকখড়াধারিন্ ' মহাদানব-বিনাশক ! 
আপনাকে নমগ্কার। আপনি বরাহরুপে পৃথিবী 
উদ্ধারকারী চক্রধার পরমাত্মা শ্রীপতি, আপ- 
নাকে নমঙ্কার করি। মতন্তাদি রূপধারী 
আপনাকে নমস্কার; ধাহার বঙ্ষঃস্থল 

কৌন্তভমণি-বিডুষিত,। সেই আপনাকে 
নমস্কার । বেদাস্তবেদা আপনাকে নমস্কার, 
শ্রীবংসধারী আপনাকে নমস্কার। সু, 
নির্তুণ এবং গুণম্বপ আপনাকে নম- 
গ্ার। হে পাঞ্জন্ঞধারী পদ্বনাভ ! আপ- 
নাকে নমঙ্কার। হে দেবকীনন্দন বামুদেব! 



একবিংশ অধ্যায় 

আপনাকে নমস্কার। আপনি প্রচ্যম, আপনাকে 

নমস্কার, আপনি অনিরুদ্ধ, আপনাকে নমস্কার, 
আপনি কংসবিনাশক, আপনাকে নমস্কার, 
আপনি চাণুরমর্দন, আপনাকে নমস্কার। হে 
দামোদর ! হুবীকেশ | গোবিন্দ! অচ্যুত! 
মাধব! উপেন্্র! 'কৈটভারে! মধুহ্দন 
অধোক্ষজ! হে নরকহারিন্! পাপহারিন্! 
নারায়ণ ! হে বামন! আপনাকে নমস্কার, হে 
হে শৌরে! হে হরে! আপনাকে নমস্কার 

অনন্ত, 
' পতি আপনি; আপনাকে নমন্ার। হে শিশু- 
পালবিনাশন ! দানবারে ! অনুরশত্রো! হে 
মুকুন্দ! হে পরমানন্দ! হে নন্দগোপ-প্রিয় ! 

৮৭৯ 

আপনাকে নমঞ্কার, ছে গরুড়বাহন বিউরশ্রবা ! 
আপনাকে নমস্কার হে বিশ্বকৃমেন ! জগন্ময়। 
জনার্দন ! আপনাকে নমস্কার । হে সত্য | সত্য- 
প্রিয়! ত্রিবিক্রম ! আপনাকে নমস্কার । হে 
্রঙ্গবাদিন্! মায়া-ময় কেশব! আপনাকে নম- 
স্কার, আপনি তপন্তান্বরপ এবং তপন্তার ফল- 

দাতা, আপনাকে নমস্কার । আপনি স্তবযোগ্য, 
স্তবপ্ধরূপ ও তত্তস্তবপরায়ণ, আপনি ঞ্রাতি- 
স্বরূপ এবং শ্রোতাচারপ্রিয় আপ্নাকে নমস্কার 

ম্বেদজ 
প্রাণিরপী আপনাকে নমস্কার আর জরামুজ 
এবং উত্ভিজ্জপ্রাণিম্বরূপী আপনাকে নমস্কার । 
আপনি দেবগণের মধ্যে ইলশ্বরূপ, গ্রহগণের 

আপনাকে নমস্থার। হে দন্ুজেন্নিশৃদন! | যধ্যে হূর্য, আপনি ছ্টলাক সমুদায়ের মধ্যে 
পুগুরীকাক্ষ! আপনাকে নমস্কার । বেণুবাদন- 
দারী গোপালরূপী আপনাকে নমস্কার । আপনি 

গোপীবল্পভ, কেশিবিনাশন এবং গে।বর্দনগিরি- 
ধর, আপনিই রাম, রঘুনাথ, রাঘব, আপনাকে 
বার বার নমঙ্কার করি। হে রাবণারে! হে 

সত্যলোক, সমুদ্রগণের মঞ্জায ক্ষীরসমূদ। 
আপন্সি নদীসমূহের মধ্যে গঙ্গা, সরোবরনিক- 
রের মধ্যে মানসসরোবর। আপনি পর্বতগণের 
মধ্যে হিমালয়, ধেনুবৃন্দের মধ্যে কামধেন। 
আপনি ধাতুদিগের মধ্যে হুবর্ণ, পাষাণসমূহের 

বিভীষণরক্ষক ! হে রণা্গণবিচক্ষণ, জয়ন্বরাপ | মধ্যে স্ফ্টক। আপনি পুষ্পসমূহ মধে) নীল- 
অজ! আপনাকে নমস্কার! আপনি ক্ষণাদি- 
কালশ্বরূপ, আপনি নানারূপধর, আপনি শার্ঈ- 
ধর, গদাধর, চক্রপাণি, আপনি দৈত্যসমূহের 
বিনাশকারা, আপনাকে নমস্কার। হে বল! 
হে ধলভছ | হে ইন্তপ্রিয়। হে বলিযজ্ঞ- 

প্রমথন! হে তক্তবর-প্রদ! আপনাকে 
নমন্কার। হে হিরণ্যকশিপু-বক্ষস্থলবিদারক ! 
অমরপ্রিয়! গো-্রাহ্মতের হিতকারী ব্রহ্মপ্য- 
দেব! আপনাকে নমঙ্কার করি। ধর্ম 

রূপী আপনাকে নমস্কার, সত্তবগুণরূপী আপ- 
নাকে নমস্কার, আপনি সহত্রশীর্যা পরম- 
পুরুষ, আপনাকে নমস্কার | হে সহআক্ষ! হে 
সহত্রপাদ্ | হে সহত্রকিরণ! হে সহতমূর্তে ! 
যজ্ঞপুরুষ শ্রীকান্ত ! আপনাকে নমস্কার । আপ- 
নার স্বরূপ বেদ-প্রতিপাদ্য, আপনি বেদপ্রিয়, 
বেদবক্তা এবং বেদস্বরূপ, আপনি সদাচার. 
পথের প্রবর্তক, আপনাকে নমস্কার করি। হে 

॥ বৈহুঠ| আপনাকে নমন্কার। হে কৈকষঠবাসিন! 

পদু, গুলুবৃক্ষ মধ্যে তুলসী । আপনি সর্বপূজ্য 
শিলানিচয়ের মধ্যে শালগ্রাম-শিলা, মৃক্তিক্ষেত্র 
সকলের মধ্যে কাশী, আপনি তীর্ঘশ্রেধীর মধ্যে 
প্রয়াগ, বর্ণ সকলের মধো শ্েতব্ণ, আপনি 
দ্বিপাদ প্রা,দিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ ; হে ঈশ্বর! 
আপনি পক্ষিগণের মধ্যে গরুড়, লৌকিক প্রয়ো- 
জনীয় বন্ধব মধ্যে বাক্য । আপনি বেদ সক. 
লের মধ্যে উপনিষৎ, মন্ত্রূহের মধ্যে প্রণব; 
আপনি অক্ষরমালার মধ্যে অকার, বজ্ঞকর্তৃ- 
গণের মধ্যে চঞ্র। আপনি প্রতাপশালীদিগের 
মধ্যে অগ্নি, সহিষুগণের মধ্যে সর্দ্বংসহ]। 
আপনি দাতৃগণের মধো পজ্জন্, পবিজ্র বন্ধ 
সকলের মধো জল। আপনি নিখল অন্তর 
নিবহের মধ্যে ধনু, বেগসম্পন্নদিগের যধ্যে 
বায়ু। আপনি ইন্জিয়বর্গের মধ্যে মন, অন্তয়- 
শৃচকের মধ্যে হস্ত। জাপনি ব্যাপক পদাথের 
মধ্যে আঁকাশ, দিখিল আত্মার মধ্যে পরযাতা 
হেদেব! আপনি সকল শঙ্কর মধ্যে 
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সন্থ্যোপামনা, ঘজ্ঞমূহের মধ্যে অশ্বমেধ, 
আপনি যাবতীয় দানের মধ্যে অভয়দান, লাভ- 
নিচয়ের মধ্যে পুত্রলাভ, আপনি খতুগণ্ মধ্যে 
বসভ্ত, আপনি যুগদমূহের মধ্যে সত্যযুগ, তিথি 

“ বৃন্দের মধো কুহ ( অমাবষা। বিশেষ ) সমাপনি 
নক্ষত্রগণের মধ্যে পুধ্যা, সকল পর্ধের মধ্যে 
সংক্রান্তি, আপনি যোগসংহতির মধ্যে ব্যতী- 
পাত, তৃণরাজির মধো কুশ। আপনি চতুর্বর্গ- 
ফলের মধ্যে মোক্ষ, হে অজ! জর্ববুদধির 
মধ্যে আপনি' ধর্মবুদ্ধি। আপনি সর্ববৃক্ষের 
মধ্যে অখ্বখ, লতাগণের মধ্যে সোমবল্লী, 
আপনি সকল পবিভ্র সাধনের মধ্যে প্রাণায়াম, 
আপনি.সকল শিবলিঙ্গের মধ্যে সর্ব্বাতীঃদায়ী 
জ্রীমান্ বিশ্বেশ্বর, আগুনি আত্মীয়বর্গের মধ্যে 
পত্থী, সমগ্র বন্ধব মধ্যে ধর্ম; নারায়ণ! 
আপনি বাতীত চরাচর জগতে কিছুই'নাই ; 
আপনিই মাতা, আপনিই পিতা, আপনিই 
মুঙ্গৎ১ আপনিই উত্তম ধন, আপনিই স্থুখ- 
সম্পতি; হে জীবনেখ্বর! আপনিই আম্নঃ। 
যাহাতে আপনার নাম আছে, সেই কথাই 
কথা; যাহা আপনাতে আর্পিত, সেই মনই 
মন; যাহা আপনার জন্ত কৃত হয়, সেই 
কর্মুই কর্ম, আর আপনার ধ্যানাত্বক তপস্তাই 
তপন্তা। যাহা আপনার জন্ত ব্যয়িত হয়, 
ধনীদিগের মেই ধনই বিশুদ্ধ ধন; হে জিষে! 
আপনি যে সময়ে পুজিত হন, সেই সমগ্ই 
সফল। যত দিন আপনি হৃদয়ে থাকেন, তত- 
দিনই জীবিত থাকা! শ্রেয়স্কর, আপনার পাদো- 
দকমেবায় রোগমকল প্রশম প্রাণ্ত হয়। হে 

গোবিদ ! “হথদেব' এই নাম ম্মরণযাত্র বহ- 
জন্মার্জিত মহাপাতকরাশিও তংক্ষণাৎ বিনষ্ট 

কাশীখণ্ড। 

এবং হারি বিনা মুক্তি নাই। বাহুদেবের যে স্মরণ 
না করা, তাহাই পরম হানি, তাহাই উপদর্ণ 
এবং তাহাই পরম অভাগ্য। আঃ! হরির 
আরাধনা পুরুষের কি কি দিদ্ধ না করে? হরি- 
আরাধনা, পুত্র, মিত্র, কলত্র, অর্থ, রাজা, স্বর্গ 
এবং মুক্তি পর্য্যন্ত প্রদান করে। হরি-আরা" 
ধন! পাপ হরণ করে, আধি-ব্যাধি বিনষ্ট করে, 
ধর্ম বঞ্ধিত করে এবং শীঘ্র মনোরথ সম্পাদন 
করে। একাগ্রভাবে ভগবচ্চরণমুগল ধ্যান, 
বড়ই উত্তম; পাপী ব্যক্তিও প্রসজক্রমে যদি 
এই ধ্যান করে ত তাহার পরম হি 
হইয়া থাকে । একাগ্রভাবে হরির ধ্যান এবং 
নামোচ্চারণ করিলে, পাপিগপ্পের যত পাপ, 
এমন কি মহাপাতক পর্য্যন্ত বিন্ষ্ট হয়। যেমন 
অনলকণ৷ অজ্ঞান্ত স্পৃষ্ট হইলেও দগ্ধ করে, 
সেইরূপ হরিনাম, যে কোন প্রকারে ওষ্ট-পুট- 
সংস্পৃষ্ট হইলেই পাপ হরণ করেন। যে ব্যক্তি 
অণকালের জন্তও কমলাকান্তে একান্ত প্রশান্ত 
চিত্ত সমাধানপুর্বক তাহাকে ভাবন! করে, 
তাহার লক্ষ্মী অচল! হন। বিষুঃপাদোদক পান 
করাই পরম ধন্ম,পরম তপস্তা এবং পরম তীর্ঘ। 
হে যজ্ঞপুরুষ! যেব্যক্তি আপনার প্রসাদী 
নৈবেদ্য ভক্তিপর্ববক সেবা করে, সেই মহামতি 
নিশ্চয়ই পুরোডাশ সেবন করে ; অর্থা প্রধান 
দেবতা! হয়। যে মানব, বিষুপাদোদক শঙে 
লইয়৷ তন্বারা স্নান করে, তাহার অব্ভৃথ 
(যন্জান্ত) মানের এবং গঙ্গান্নানের ফল হয়। 
যে ব্যক্তি তুলসীপত্র ছাত্র! শালগ্রাম শিল। পুজা 
করেন, তিনি দেবলোকে পারিজাতমাল্য দ্বার! 
পুদ্িত হন। ব্রাদ্দণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ, শুদ্র অথবা 
ইতরজাতিও বিষুত্ভক্তিযুক্ত হইলে, তাহাকে 

হয়। ওঃ! মানুষের কি মহামোহ! ওঃ! । সন্োস্তম বলিয়া জানিবে। বাহার দেহে-_ 

মানুষের কি প্রমাদ! তাহারা কি না বান্থু-  বাহদ্বয়ে শখ-চক্র অঞ্চিত, মস্তকে তুলমীমগরী 
দেবকে আদর না করিয়া অন্ত বিষয়ে শ্রম | এবং অঙ্গ গোপীচন্দন দ্বারা লিগ, তাহাকে 
করে। এই যে দামোদর নামকীর্ন, ইহাই ' দেখিলেও পাপ যায়। যে ব্যক্তি প্রত্যহ, 
ম্গলকর, ইহাই ধনার্জন এবং ইহাই জীবনের দ্বারকাচক্রসমন্ধিত দ্বাদশ শালগ্রামশিল! পূ 
মে।. অধোক্ষজ ভিন্ন ধর্খ্ব নাই, 'নারায়ণ : করেন, তিনি বৈকুঠে সম্মানে বাম করেন। 

ধাহার গৃহে প্রত্যহ তুলসীর পুজা হয়, যম উ 



একবিংশ অধ্যায় 

 কিস্বরেরা তীহার গৃহে কদাচ গমন করে না। 
যাহার মুখে হরিনাম, ললাট গোপীচন্দনে অধ্ধিত 
এবং বক্স্থেলে তুলমীমালা, ঘমের অনুচরেরা 
তাহাকে স্পর্শ করিতে পার না; গোপীচন্দন, 
তুলসী, শঙ্খ, শালগ্রামূ এবং দ্বারকাচক্র এই 
পাঁচ বন্ত যাহার গৃহে থাকে, তাহার পাপ 
ভয় নাই। বিনা হরিস্মরণে যে সব ক্ষণ মুহূর্ত, 
যে সব কাষ্ঠা, যে সব নিমেষ অতিক্রান্ত হয়, 
তাহার সেই সব সময়ের আয়ু ঘমের অপঙ্গত 
হয়। কোথায় জলন্ত অগ্থিস্ফুলি্গ-সদৃশ দ্যক্ষর 

, আর কোথায় তুলোপম মহান পাপ- 
রাশি! পরমানন্দ মুকুন্দ মধুম্দন গোবিন্দ 
ব্যতীত আর কাহাকেই জানি না, তজি না 
এবং স্রণ করি না। এখন আমি হরি বিনা 
কাহাকেও নমস্কার করি না, স্তব করি না, 
চোখে দেখি না, স্পর্শ করি না, গন করি না 
এবং হরিমন্দির ব্যতীত গমন করি না। আমি 
জল, স্থল, পাতাল, অনিল, অনল, পর্বত, 
বিদ্যাধর, সুরাহুর, নর, বানর, কিন্নর) তণ, 
সশ্ৈণ, পাষাণ, তরু, গুত্ম এবং লতা সন্দবত্রই 
শ্টামম-কলেবর শ্রীবংস-বক্ষঃস্থল শ্রীরুষ্কে 

“অবলোকন করি। আপনি সকলের হৃদয়- 
বাসী সাক্ষাৎ সাক্ষী; আপনি সর্ধত্রগ, 
আপনি বিনা, বাহ অভ্যন্তরে আমি আর 
কাহাকেও অবগত নহি। হে শিবশম্ন! কব, 
তখন এই বলিয়! বিরত হইলেন। ভগবান 
নারায়ণ দেব, প্রসন্ননয়নে 'ধবকে বলিলেন, 

অগ়ি নিশ্চিতমতে! দিশীলাক্ষ! নিস্পাপ! 
বালক !*্ধব! আমি তোমার হৃদয়স্থ মনো- 
রথ বিদিত আছি। ভো ফ্রুব! অন্ন হইতে 
ভূত সকলের উৎপন্তি, বৃষ্টি হইতে অন্ন উপ 
হয়, সেই বৃষ্টির কারণ হৃর্ধ্য, তুমি হুর্ধ্ের 
মারা হও। অনবরত গগনমণ্ডলে চতুর্দিকে 
২8 গ্রহনক্ষত্রা্দি সমগ্র মি 
1 তুমি আধার হুইবে। তুমি মেটীভুত হইয়া 
বা গাপনিষরিত যাবতীয় জ্যোতির্গণকে ভ্রামণ 
এত প্রলয় পর্ সেই পদে অধিষ্টিত থাক। 
আমি পূর্বকালে শ্রীমহাদেবকে আরাধন! 

৯১ 

করিয়া যে এই পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তোমার 
তপোবলে আমি তোমাকে এই তাহা প্রদান 
করিলাম। হে প্রব! চতুএুগ যাবং কেহ কেহ 
স্বাধিকার ভোগ করেন, কেহ কেহ মন্ব- 
স্তর কাল ম্বপদে অধিষ্ঠিত থাকেন, তুমি 
ক্লান্ত পর্য্যন্ত এই অধিকার পালন করিবে। 
বংস! ধন! অন্ত মানবের কথা কি বলিব? 
মনও যে পদ প্রাপ্ত হন নাই, ইন্জার্দি দেব 
গণেরও দুর্ণভ সেই পদ আত্্ি তোমাকে 
'দিলাম। তোমার এই স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া 
আমি অন্ত বর সকলও প্রদান করিতেছি; 
-_ তোমার মাত৷ মুনীতিও তোমার সমীপ- 
চারি। হইবেন। যে মানব একাগ্রচিত্তে 
এই শ্রেষ্ঠ স্তোত্র ত্রিস্যা পাঠ করিবে, 
আহার পাপ একেবারেই বিন্হইবে। লক্ষী 
তাহার গৃহ নিশ্চই পরিত্যাগ করিবে না। 
তাহার মাঠবিয়োগ হইবে না এবং বনুবর্গের 
সহিত কলহ হইবে না। এই পুণ্যা ধ্ুবরুত- 
স্লতি মহাপাতকবিনাশিনী। এই স্তোত্রপাঠে, 
ব্রহ্মঘাতীও পাপমুক্ত হয়, অন্ত পাপীর কথা 
আর কি বলিব? এই স্তুতি মহাপুণ্যসম্পা* 
দিনী মহাসম্পতিদায়িনী, মহোপসর্গপ্রশমনী 
এবং মহাব্যাধিবিনাশিনী। যে নির্মলচেত। 
ব্যক্তির আমার প্রতি পরমা ভক্তি আছে, 
আমার শ্রীতিবিধার্লিনী এই প্রবকৃত-স্কাতি তিনি . 
পাঠ করিবেন। মনুষ্য, সমস্ত তীর্ঘনান দ্বারা 
যে ফল পাইতে পারে, প্রীতিসহকারে এই 
স্তব পাঠ করিলে তদ্বারাই তাহার সেই 
তীর্থন্লানফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে । আমার 
প্রীতিকর অনেক স্তোত্র আছে বটে; কিন্ত 
এই শ্রবগ্চতির ষোড়শাংশের একাংশযোগ্যও 
কেহ নহে। মনুষ্য, পরম শ্রদ্ধা সহকারে 

আনন্দপূর্রবক এই স্তোত্র শ্রবণ করিলেও সদাঃ 
পাপরাশি হইতে মুক্ত হয় এবং মহৎ পুণ্য 
লাভ করে। এই ধ্রব-কৃত স্তব কীর্তন 
কৃ অপুত্রকের পুত্র হয়, নির্ধানের ধন হয় 

অভক্তের ভক্তি হয়। এই স্মৃতি স্থারা* 
লট ঘেমন অভাষ্প্রান্তি হষ, অনেক দান 



৯ই * কাশীখণ্ড | 

করিলে ও শান ব্রত করিলেও সে প্রকার রক্ষার জন্ পুর্বেই প্রেরণ করিয়াছি, এক্ষণে 
অভীষ্ট লাভ হয় না। সঞ্ধকর্ঘম পরিত্যাগ করিয়া | আমিই আসিলাম। এখন আমি বিশ্বেশ্বর- 
মানাধিধ পাঠ্য ত্যাগ করিয়া এই সর্ধ্বকাম- ধর্শনের জন্ত কলী যাইব; অদ্য কার্তিকী 
প্রদার়িনী ক্রব-কৃত স্থতিই পাঠ্য । শ্রীতগবান্ । ূ পূর্ণিমা, আদয খাতরা” বহপূণ্যদারিনী। যে ব্যক্তি 
বলিলেন, ক্র, মনোযোগ কর ) ছে মহামতে !; কার্তিক মাসের চতুর্দশীতে, উত্তরবাহিনী গঙ্গায় 
তোমার এই পদ যাহাতে করিয়া! সমাক্ স্থির : স্নান করি! বিশ্বেশ্বর দশন করে, তাহার পুন- 
হইবে, দেই হিভোপদেশ তোমাকে দিব ;__ : জন্ম হয় না। হরি এই কথ! বলিয়া আনন্দ- 
বথায় মুক্তিদাতা বিশ্বেশ্বর সাক্ষাৎ অবস্থিত, স্নিগ্ধ প্রবকে গরুড়ারোহণ করাইয়া মহেশ্বরাধি- 
আমি ইতিপূর্ন সেই শুতা বারাণদী পুরীতে ; গ্চিতা কাশীতে যাত্রা করিলেন। জনার্দন দেব, 
গমনেচ্ছু হই! এই কাশীতে স্বত্ং বিশ্বের পঞ্চক্রোশীর সীমান্তে উপস্থিত হইয়া গ্রবের 
মত প্রানীদিগের কর্ণে কন্মননিপ্মুলনসমর্থ তারক- ০হস্ত ধারণপূর্বক গরুড় হইতে অবতরণ করি- - 
মন্ত্র উপদেশ করেন। এই সর্ববোপদ্রবদায়ী : লেন। তারপর ঞ্রবকে লইয়া মণিকণিকায় 
সংসারচুঃখের একমাত্র নিস্তারোপায় আনন্দ" | স্নান এবং বিশ্বশবরপৃজ! করিয়া ভগবান্ নারা- 
ভূমি কাশী। “ইহা র-ণীয়, ইহা রমশীয় নহে? ৷ যুগ, এ্রবের হিতকরণাভিলাষে তাহাকে বলি- 
এই প্রকার যে "শ্রয়াপ্রিয়জ্ঞান, হাই দুঃখ-; | ' লেন, এই অবিমুক্তক্ষেত্রে ঘত্পুরর্বক শিবলিঙ্গ 
মহ্াতরুর বীজ, কাশীরূপ অগ্নি ছারা সেই বীজ | স্থাপন কর, ইহাতে 'ত্রেলোকাস্থাপনপুণ্যের 
দ্ধ হইলে, দুঃখের অবসর কোথায়? যাহা ; স্তায় তোমার অক্ষয় পুণ্য হইবে। অক্ঠত্র এক 
প্রধান লরব্য, তাহ। এই কাশীর সাহায্যে । | নিষুত শিবলিঙ্গ স্থাপন করিলে যে পুণা হয়, 
পাওয়া যায়, এই কাণিপ্রান্তি হইলে, পুনরায় : এই কাশীতে একটা লিঙ্গ স্থাপনে সেই পুণ্য- 
আর সংসার-কষ্ট পাইতে হয় না এবং ইহা! প্রাপ্তি হয়। এই স্থানে কালবশে জীর্ণ কোন 
পরম নির্ব্বতির স্থান, এইজন্য কাশীর নাম : দেবালয়ের যে ব্যক্তি জীর্ণোদ্ধার করে, তাহার 
'আনন্বকানন' ৷ যে পুরুষ, এই মুক্তিক্ষেত্র : ফলের অস্ত প্রলয়েও হয় না। যে ব্যক্তি বিভ্ত-' 
শিবের আনন্দ-কানন পরিত্যাগ করিয়া অন্থাত্র | শাঠ্য পরিত্যাগ করিয়৷ এই স্থানে দেবপ্রাসাদ 
বাস করে, তাহার নুখোদয় হইবে কিরূপে ? | নির্বাণ করাইয়া দেয়, নিযুতযোজন সমগ্র 
বরং কাশীতে চগ্ডালের গৃহে গৃহে ভিক্ষার | হ্বমের দানের ফল তাহার হয়। যে ব্যক্তি 
জন্য শরাব-হস্তে ভ্রমণ করা ভাল, কিন্তু অন্তত্র | এখানে কূপ, বাগী, তড়াগ__-শক্তি অনুসারে 
নিষ্ষণক রাজাও ভাল নহে! আমি বিখবেশ্বরকে ; নির্মাণ করাইয়! দেয়, অন্তত্র এ ঘব করিলে যে 
পুজা করিবার জন্য জগদর্চনীয়া বিশ্বেখবর- পুণ্য হয়, তদপেক্ষা কৌটিগুণাধিক পুণ্য তাহার 
পুঁজিতা কাশীতে বৈকুঠ হইতে নিত্য আগমন: লাত হয়। যে ব্যক্তি পুজার জন্ত এই কাশীতে 
করি। আমাতে যে ভ্রিলোকপালনী পরমাশক্তি | হুরম্য পুপ্পোদ্যান নির্বাণ করে, তাহার প্রতি- 
আছে, মহেশ্বরই তাহার কারণ, তিনি আমাকে ! পুণ্পে হুবহুহুমাপেক্ষা অধিক ফল হয়। যে 
নুদর্শন চক্র প্রদান করিয়াছেন। পূরর্কালে ; ব্যক্তি এই কালীতে, বেদপাঠমন্দির করিয়। 
আমারও ভীতিপ্রদাতা জালন্ধর দৈতাকে, মহে- | একবৎসরভোগ্য তোজ্যদ্রব্ের সহিত তাহা 
বর স্বীয় পাদানুষ্ঠ হইতে চক্র সৃষ্টি করিয়া । ত্রাম্ষণদিগকে দান করে, তাহার পুণাফল 
ভদ্বায়া বিনষ্ট করেন। আমি নয়ন-কমল দ্বারা | সংক্ষেপে শ্রবণ কর) সমুদ্রের জলরাশি 
প্রভু মহেশ্বরকে অর্চনা করিয়া এই সেই যদ্যাপ শুর্ধ হইয়া যায়, পৃথিবীর ত্রসরেণ সকল 
ঈৈত্যচক্রবিমর্দন হুদর্শন চক্র লাভ করিয়াছি যদিও কষযপ্রাপ্ত হয়, তথাপি শিবলোকপ্রাপ্ত 
কুউবিদরাবণ সেই পরম সুদর্শন চক্র তৌঁমার সেই ব্যজির পুণযক্ষ় হয় না। যে বাতি, এ 



দধ্বাবিৎশ অধ্যায় ! 

ডাশীতে মঠ নিশ্মাণ করাইয়া আর মঠস্থ 
ব্যক্তির জীবিকানির্র্বাহের উপায় করিয়! দিয়া 
সেই মঠ তপস্বিগণকে প্রদ্দান করে, তাহার 
পুণ্যও পুরর্ববং। এই স্থানে মহাপুণ্য সঞ্চয় 
করিয়। যে ব্যক্তি, তাহ! বিশ্বেশ্বরে অর্পণ করে, 
ঘোর সংসারসাগরে শডাহার আর পুনরাগমন 

করিতে হয় না । এই জগতে আমার “অনন্ত, 
এই নাম কীন্তিত হইয়া থাকে, পরস্ত, আমিও 
কাশীর গুণাবলীর অন্তপ্রাপ্ত হই না। অতএব, 
ধরব! কাশীতে যঃপূর্বক ধর্মরকার্ধের অনু- 

$ষ্ঠান করিবে; কাশীতে অনুষ্ঠিত ধর্মের ফল, 
অক্ষয় হইয়া! থাকে। বিষুণপারিষদ্ঘয় বলিলেন, 
গরুড়ধ্বজ, ফ্রুবকে এই উপদেশ দিয়া গমন 
করিলেন। ঞুবও বৈদ্যনাথ লিঙ্গের সমীপে 
লিঙ্গস্থাপন, হৃমহৎ দেবপ্রাসাদ এবং তাহার 
সম্মথে কুণ্ড করিয়া বিশ্বেশ্ববপুজনপূর্ব্বক 
কৃতার্থ হইয়া গুহে গমন করিলেন। মানব, 
ফ্ুবেশ্বরের পুজা! এবং ফুবকুণ্ডে স্নানাদদি জল- 
কৃত্য করিলে ভোগমমধ্ধিত হইয়া ধবলোক 
প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি ধবের এই পরম উপা- 
খ্যান পাঠ করেন, অথবা পাঠ করান, সে 

[ব্যক্তি বিফ্ুলোক প্রাপ্ত হইয়৷ নিষুদর প্রীতি- 

ভাজন্' হন। 

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১ ॥ 

দ্বাবিংশ অধ্যায় । 

তীর্থমাহাত্ত্য। 

শ্িবশন্বা! বলিলেন, হে বিষুপারিষদদ্ধয় ! 
এই মহাপাতকনাশন, মহাবিচিত্র, পবিত্র, রম- 
ণীয় শ্রবোপাধ্যান শ্রবণ করিয়৷ আমি তৃপ্ত 
হইয়াছি,.। অগন্তয বলিলেন, ছিজ শিবশর্মা 
এই প্রকার কথা যখন বলি্তেছিলেন, তম্মধ্যেই 

- ৰায়ুবেগগামী তাহাদের বিমান স্বর্পোক অপেক্ষা 
পরমাডুত মহল্লোকে উপস্থিত হইল। অনন্তর 
সর্বত্র তেজোবৃত সেই লোক অবলোকন 

গুবরিয়া দিজ শিবশম্মা জেই বিষুপারিষদত্ব়কে 

৯৩ 

বলিলেন, এই মনোহর লোক কাহার? 
তৎপরে তাহারা ব্রাঙ্গণকে বলিলেন, হছে: 
মহামতে! ত্বর্পোক অপেক্ষা পরমাডুত 
প্রসিদ্ধ মহল্লোক এই। তগশ্ত। ঘার! ধাহাদের 
পাপরাশি একবারে নির্ধত হইয়াছে, সেই 
কল্লান্তজীবী ভৃগু প্রভৃতি খধিগণ, বিছু- 
স্মরণ দ্বারা সমস্ত ক্লেশরাশি হইতে বিমুক্ত 
হইয়৷ এই লোকে বাস করেন। মহাযোগিগণ। 
নিব্বাজ সমাধি ছ্বার। জগৎকে তেজোময় অব- 
লোকন করিয়া অস্তে, দেবপ্রবহী হইয়া! এই 
লোকে বাম করেন। প্রিয়ে! লোপামুদ্রে! 
ভগবৎপারিষদ্য় এই প্রকার কথা বলিতেছেন, 
ইতিমধ্যে সেই বিমান, তাহাদিগকে ক্ষণার্ধ- 
মাত্রে জনলোকে উপস্থিত করিল। জনলোকে 
ব্রহ্মার মানসকুত্র সনন্দনাদি স্থল যোগীআগণ 
বাম ধীরেন। ইহারা সকলেই উর্ধারেতাঃ। 
অঞখলিত-ব্রক্গাচর্ধ্য, শীতোষাদি সর্ববহন্-বিমুক্ত, 
অন্থান্ত নিম্ল যোণীরাও এই জনলোকে বাস 
করেন। মনোবেগগামী সেই বিমান, জনলোক 
অতিক্রম করিয়৷ তপোলোককে তাহাদের 
নয়ন গোচর করিয়। দিল । বৈরোজ দেবগণ এবং . 
বাহুদেবেই ধাহার্দের মন অর্পিত ও সমস্ত কর্ম 
ধাহার! বানুদেবে অর্পণ করিয়াছেন, সেই 
সকল ন্যক্তিগণ দাহ:বিবর্তিত হইয়া এই 
তপোলোকে বাম করেন। জিতেক্ত্িয় ব্যক্তি- 
গণ, নিক্ষামভাবে তপন্তা ছারা! গোবিন্দের 
সন্তোষসাধন করিলে, অস্তে এই তপোলোক 
লাভ করিয়া বাস করেন। ধাহারা শিলোস- 
বৃতিসম্পন্ন ; বাহার দস্তোবুখলিক ; যে সকল 
মুনি অশ্বকুট ) বাহার! গলিতপত্রতোছধা ; 
ধাহারা গ্রীষ্মে পঞ্চাগিতপাঃ, বর্ধায় অনাবৃত- 
ভূমিশায়ী এবং হেমস্তধতুর সমগ্র ও শিশির- 
ধতুর অর্ধেক কাল, জলে অবস্থিত হইয়া 
রাত্রিযাপন করত তপস্তা করেন) যে তপো” 
নিয়মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ, তৃষণর্ত হইলেও কুশাগ্র- 
স্থিত জলবিন্দমাত্র পান, করেন এবং স্ষুধিত 
হইলেও *বাহুষাত্র ভোজন করেন; ধাহার!* 
অগ্রপাদে অুষ্ঠগথারা ভূতল স্পর্শ করিয়। 
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তপন্তা করেন); বাহার! উদ্ধীবাহ ; ধাহারা 
সুরধ্যে অর্পিরতদষ্টি; ধাহারা৷ একপদে স্থির- 
ভাবে অবস্থিত; ধীাহারা৷ দিবসে নিরুদ্ফাস; 
ধাহারা মাসান্তে নিশ্বাস পরিত্যাগ করেন; 

কাশীখণ্ড 

বিশাল ভারতবর্ধে চপল ইন্সিক্গর্ণকে আপন 
মানস দ্বারা জয় করিয়া! সকল গুণের শত্রু 
লোভকে ত্যাগ ও ধর্খুনাশক অর্থসঞ্চয়বিরোধী 

ূ জরাপলিতকর্ত কামকে বিচার দ্বারা নিরাকুত 
বাহার৷ মাসোপবামব্রতী ; ধাহার৷ চাতুন্মাদ্য- | করেন। পরে ধৈধ্য দ্বারা তপন্তা, যশ, সতী 
ব্রতী; ধাহারা এক এক খতুর শেষে জলমাত্র 
পান করিনা থাকেন; ধাহারা ষমাসোপবাসী ; 
ধাহারা বংসরাস্তে শ্মেষ পাতন করেন; 
ধাহারা বৃষ্টিধাল্লাজলমাত্র পান করিয়া থাকেন; 
ধাহারা স্থাণুতুল্যতাপ্রাণ্ত হইয়া মগগণের গাত্র- 

জুট গহনকোটরে, পঙক্ষিগণ, নীড়নিম্মাণ 
করিয়াছে; ধাহাদের অঙ্গ বন্ধীকারৃত; হাহা- 
দের অস্থি-সমূহ ছ্গায়ু দ্বার! বন্ধ অর্থাৎ মাংস- 

' বেষ্টিত; ধাহাদের অঙ্গে শশ্ত সকল কতকাল 
উৎপন্ন হুইয়া রহিয়াছে, ইত্যাদি উত্তম তপ;- 
কিষ্টদেহ তপোধনগণ, ব্রহ্ধার সমান আমুং 
প্রাপ্ত হইয়া অকুতোভয়ে এই তপোলোকে 
বাম করেন। বিষুপপারিষদঘ্ঘয়ের প্রমুখাৎ 

এবং শরীরের নাশক ও তামসগতির প্রাপক 
ক্রোধকে জয় করিয়! প্রমাদের নিদান মদ পরি- 
তাগ পূর্বক প্রমাদের একমাত্র শরণ্য, সম্প- 
দের নিবারক ও সর্বত্র লঘুতাহেতু অহন্কারকে 

বিদ্রিত এবং সজ্জনেরও দৃষণারোপক দ্রোহ- 
মর্ষপনূখের হেতু হইয়াছেন ; ধাহাদিগের জটা- | কারী, মতিঘাতী, জ্ঞাননাশক, অন্বতামিশ্রদর্শক 

মোহ ত্যাগ করেন, তাহারাই বেদ স্মৃতি ও 
পুরাণপ্রোক্ত মহাজনাচরিত ধন্বসোপান আরো 

হণ করত এই স্থানে অনায়াসে আগমন 
হীন; ধাহাদের অবয়ব সকল লতাপ্রতানে ; করিতে সক্ষম হন। সর্গবাসিগণও কম্মভুমি- 

[প্রাপ্তির উচ্ছা। করেন; যেহেতু ইহারা কশ্ব- 
ভূমিতে যাহা যাহ অর্জন করেন, তাহাই উৎ- 
কুষ্টাপরুষ্ট স্থানে ভোগ করেন। আর্ধ্যাবর্ড- 
সদূশ দেশ, কাশীসদৃশী পুরী ও বিশ্বেরসদৃশ 
লিঙ্গ কোন ব্রহ্ধাপ্ডমগ্ডলে নাই। দুঃখরহিত, 

' শিব্শন্্বা এই কথ! শুনিতে শুনিতে মহো- ! স্বকতের একমাত্র ফলম্বরূপ, সর্বসমদ্ধিপুর্ণ 
জ্বল। সত্যলোক নয়নগোচর করিলেন । তখন, | বছবিধ শ্বর্গ আছে। এই ব্রদ্ষাণ্তমগ্ডলে ' 

বিঞুপারিষদঘ্য়, শিবশন্্বার সহিত তাড়াতাড়ি | স্বলোক হইতে অধিক রমণী স্থান নাই। 
বিমান হইতে অবরোহণ করিয়া সর্ব্লোক| যেহেতু সকলেই তপস্তা, দান ও ব্রতাদি দ্বারা 
র্টা ব্রন্ধাকে প্রণাম করিলেন, ব্রহ্ধা৷ বলি- | স্বর্ণের নিমিত্ত চেষ্টা করিয়া থাকেন। নারদ 

, লেন, হে বিষুপারিষদদ্য়! এই ব্রাহ্মণ বুদ্ধি- 
মান্, বেদবেদাঙ্গপারগ, স্বৃত্যুক্ত আচার পালনে 
'বিখ্যাত এবং পাপকম্মে প্রতিকুল। অয়ে মহা 

প্রাজ্ঞ ছবি শিবশর্মন্! তোমাকে আমি 

জানি; :ৎস! উত্তমতীর্ঘে প্রাণত্যাগ করিয়া 
তুমি ভাল করিয়াছ! তুমি যে কিছু দেখিলে, 
তৎসমস্তই দৈনন্দিন প্রলয় বশত; অচিরবিনাশী 
এবং আমি পুনঃপুনঃ তাহার স্ষ্টি করিতেছি। 
মহাদেব প্রতিপদে বিরাটপধ্্যন্তের সংহার 
করেন, মশকমদৃশ মরণধন্দী মানবর্গণের ত 

পাতাল হইতে সমাগত হইয়। ন্বর্গবাসিগণের 
মধ্যে কহিয়াছেন যে, পাতাল স্বর্গলোক হইতে 
রমণীপ্ন। যে পারতঁল আহ্নাদকারী ৩৩ 
নুপ্রভ মণিসমূহ নাগগণের অঙ্গাভরণে গ্রথিত 
আছে, সেই পাতাল কোন্ স্থানের সদৃশ 
হইতে পারে? ইতস্তত: দৈত্যদানবকন্তা! কর্তৃক 
পরিশোভিত পাতালে কোন্ বিমুক্ত ব্যক্তিরও 
প্রীতি হয় না। ধে স্থানে দিবসে হৃরধ্যকিরণ 
কেবল প্রভা বিতরণ করে, আতপে তাপিত 
করে ন।; রাত্রিকালে চন্ররশ্ি শীত দান করে 

(কথাই নাই। জরাুজ, অগ্ুজ, উত্তিজ্ ও 
 স্বেদজ, এই চারি প্রকার ভূতগ্রাম মধ্যে মানব- 

হু রি ৩৯ _ রে গুণের একমাজ, গুণ এই যে, এই কর্মূমি 

না, কেবল চক্দিক! বিকাশ করে; খায় দনু- 
জাদি অধিবাসিগণ সময় অতিবাহিত 
ভীহা জানিতে পারে না) যেখানে রমণীয় বন 



৮ 

শর 

ঁ 

দ্বাধিংশ অধ্যায় 

এবং নদী, বিমলসলিল সরোবর, কোকিলালাপ- 
কাল, শুভ্র অতুযুত্তম বন্ম, আতি রমণীয় ভূষণ, 
অন্ুলেপন গন্বযুক্ত, বীণা বেগ মদগ্গাদি ধ্বনি 
অতিমাত্র শ্রুতিরমণীয় এবং সর্বকাম্দ হাট- 
কেশ্বর মহালিঙ্গ বিরাজ করিতেছেন, এত- 
দ্যতীত অন্তান্ট নানা উপভোগ্য বস্তা পাতালা. 
স্তরবাসী দানব, দৈত্য ও উরগগণ উপভোগ , 

৫ 

বিখ্যাত। পুর্বকালে আমি সমন্য যাগ এবং 
কামপুরক এই রমণীয় তীর্থকে তুঙায় ধারণ 
করিয়াছিলাম। দক্ষিণ। দ্বার! পুষ্ট যাগনিচন় 
হইতে ইহার উৎকর্ষ দেখিয়া হরিহরাদি 
দেলগণ ইহার (প্র-যাগ) এই নাম 
দিয়াছেন। ঘে প্রয়াগের নাম মাত্র স্মরণ 
করিলে মানব-শরীরে ত্রিকালের পাপ বাস 

করিতেছে । হে দিজ! আহার ইলারৃত বর্ধ| | করিতে মক্ষম হয় না। পাপনাশকারী অনেক 
পাতাল হইতে রম্য, উহা! চতুদ্দিকে হুমেরু | তীর্থ আছে বটে, কিন্তু সঞ্চিতপাপনাশক 
পর্বতকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত আডে। , এই প্রয়াগ তীর্থ হইতে কেহই গ্সধিক নহে। 
হে দ্বিজ। যে স্থানে সুকুতকারিগণ সর্বাদাই | অসংখ্য জন্মজন্মান্তরে সঞ্ত পাপসমূহ, যাহা 
সম্ঘ ভোগ্যবস্থ ভোগ করিতেছেন এবং হরিণ- ৷ ূ বত, দান, তপঃ জপ দ্বার অপনোর্দিত হয় না, 
নয়ন রমনীগণ. যে স্থানে নবযৌবনসম্পন্ন। 1 প্রয়াগ-গমনোদ্যত ব্যক্তির মেই পাপ সকলও 
ইহা! ভোগভূমি ; তপঃফলের বিনিময়ে ইহা! : | বাযুজড়িত বৃক্ষের সায় ক্রুম্পিত হইতে থাকে। 

লাভ হয়। যাহারা তোমার ষ্ায় তীর্থে দেহ- 
ত্যাপ্ন করিয়াছে, দত্যবাদী, পৃত্রকলত্রাদিহীন, 
এবং সুখ আমু ও ধনক্ষয় করিয়াও পরোপ- 
কার করিয়া থাকেন, ত্রাহারাই এই স্থান ভোগ 
করিতে সমর্থ হন। পারাবার মধ্যে অবাস্থিত 
বহুতর দ্বীপ আছে চু তাহার মধ জন্গদ্রীপের ' 
তুল্য কোন দ্বীপ জগতীতলে ৃষ্ট হয় না। 
এই জম্মুদদীপে নয়টী বর্ষ আছে। তাহাদিগের ! 
মধ্যে ভারতবর্ষ সর্বোত্তম । ইহা! কর্মরভৃমি, ! 
দেবগণেরও হছূর্ণভ। অপর আটটী বর্ষ 
কিম্পুরুষাদি নামে অভিহিত। সে আটটীই | 
দেবভোগ্য । দেবগণ ন্বর্গহইতে এই মকল 
বর্দে আগমন করিয়া ক্রীড়া করেন। এই 
ভারতবধের বিস্তার নব সুহআ্র যোজন। ইহ 
জনুদ্বীপের প্রথম বর্ষ, সুমেরু পর্বতের দক্ষিণে 
অবস্থিত। হার মধ্যে হিমালয় ও বিন্ধ্য | 

পর্বতের মবন্তা স্থান বিশি্ পুণ্যপ্রদ, 
তন্মধ্যে গলা ও যমুনার মধ্যবর্তী অজর্কেদি 
ভূমি উৎকৃষ্ট । কুরুক্ষেত্র সকল ক্ষেত্র হইতে 
অধিক। তাহা হইতে আহার নৈমিষারণ্য 
উত্তম স্বর্গগাধন। এই ক্ষিতিমগ্ডলে নৈমিষা- 
রণা এবং অপর সকল তীর্থ হইতে, স্বর্গ, মোক্ষ 
এবং সর্বকামফলপ্রদ তীর্থরাজ প্রয়াগ উৎকুষ্ট- 
ডর । ইহ! আমার ক্ষেত্র এবং তীর্ঘরাজ বলিয়া 

অনস্তর প্রয়াগ-গমনে চিত প্রুষ অর্দপ্থ 

অতিক্র্ঞজ করিলে পাপরাশি তাঁহার শরীর হইতে 
নির্গত হইবার নিমিত্ত স্থানান্তর দর্শন করে। 

:তহপরে ভাগ্য বশতঃ তীর্থরাজ প্রয়াগ নয়ন- 
গোচর হইলে সূর্যোদয় অন্ধকারের ন্যায় পাপ 
সকল অতি শীঘ পলায়ন করে। সপ্তধাতুময় 
শরীরে যে সকল পাপ আছে, তাহা কেশ , 
আশ্রয় করিয়া থাকে ; অতএব প্রয়াগে কেশ 

বপন করিবে। এ প্রকারে পাপশুন্য হুইয়া 
গঙ্গাযমূনাসঙ্গমে স্নান করিলে যে যে কামন৷ 
করা যায়, তাহা নিঃসন্দেহ প্রাপ্ত হওয়! যায়। 
কামনাশীল ব্যক্তিগণ প্ররয়াগে জান করিলে 
বিপুল পুণ্যরাশি, পবিত্র ভোগ এবং অনন্তর 
স্বর্গ প্রাপ্ত হয়, আর নিষ্কাম ব্যণ্তিরা মোক্ষ 
প্রাপ্ত হয়। অন্ত কামনা পরিতআগণ করত 
মুক্তি অভিলাষ করিয়! স্নান করিলে কামপ্রদ 
তীর্থরাজ হইতে মুক্তি লাভ করিয়৷ থাকে। 
যে ব্যক্তি তীর্থরাজকে পরিত্যাগ করিয়া অস্ত- 
তীর্থ হইতে কাম ইচ্ছা করে, সে নিশ্চয়ই 
ভারতবর্ষে কাম প্রাপ্ত হয় না হে দ্বিজ! 
স্ত্যলোক আর প্রয়াগে যে কোন বিশেষ 
আছে, এমত আমার শিবেচনা হয় না। সেই 
প্রয়াগে নে সকল শুভধর্া মানব আছেন, ৪ 
তাহারা আমার লোকবাসী। পুথি বীমণ্ডলে 



হাট এগ ব্যজীত তীর্থান্তরের সেব! করিবে 
হে বিজত্রে্ঠ! রাজ! এবং ইতর দেবকে 

রীটিদূর অন্তর, প্রয়াগ ও তদিতর তীর্থের তত 
বহর্তৈদ। যে নর, যে কোন্প্রকারে এই 
প্রযাগে প্রাণত্যাগ করে, তাহার আত্মহত্যার 

পাঁপ হয় না। যে ভাগ্যবান্ ব্যক্তির অস্থি 
প্রয়াগে থাকে, তাহার কোনও জন্মে হঃখের 
লেশও হয় ন!। ব্রহ্মহত্যাদি পাপের প্রায়শ্চিত্ত 
করিতে ইচ্চা করিলে, বেদ-বাক্যানুসারে 
ধধাশান্ত্র প্রয়াগের সেবা! করিবে, ইহাতে 
সংশয় নাই। হে বিপ্রেত্দর! অধিক আর 
কি বলিব! অত্যন্ত বৃদ্ধি ইচ্ছা করিলে 
জগতীতলে সর্বোত্তম সিতাসিত তীর্ঘের সেবা 
করিবে। সকল ভূবন্মধ্যে তীর্েশ্বর প্রয়াগ 
সইতে, কাশীতেহ্দেহাবসান হইলে, অনায়ামে 
সুক্তি হয়। অতএব লয়ং ববিশ্বেশ্বরাধিষ্ঠিত 
অবিমুক্ত ক্ষেত্র প্রয়্াগ হইতে রম্য । বিশ্বে- 
শ্বরাধিটিত অবিমুক্ত ক্ষেত্র হইতে ব্রহ্ষাণ্ডমণ্ডলে' 
কিছুই রম্য নাই। পদক্রোশ প্রমাণ অবিমুক্ত 
ক্ষেত্র বরহ্ধাণ্ড মধ্যবর্তা হইলেও উহা! প্রন্ধাণ্ডের 
অন্তর্ভূত নহে। প্রলয়কালে একার্ণবজল যতই 
বর্ধিত হয়, মহাদেব এই ক্ষেত্রকে ততই উচ্ে 
রঞ্ষিত করেন। হে দ্বিজ! এই ক্ষেত্র 
মহাদেবের ত্রিশুলাগ্রে অস্তরীক্ষে অবস্থিত । 
ঘৃবুদ্ধিগণ ভূমিস্থিত এই ক্ষেত্র দর্শন করিতে 
পারে না। এই বিশ্বেশ্বাশ্রমে সর্বদা সতয- 
ধুগ এবং মহাপর্ষ বিরাজমান, এ স্থানে গ্রহ- 
শঁপের উপয়াস্তকুত দোষ নাই। যেখানে 
বিশ্বেশ্বর অবস্থান করিতেছেন, তথায় সর্বদা 
সৌম্যায়ন এবং মহোদয়। হে বিপ্র! ভূমি- 
গলে সহত্র সহত্র যে সকল পুরী আছে, 
'কীণীকে সেরূপ বিবেচনা করিও না, ইহা 
শ্রকটী অসাধারণ পুরী ৷ হে বিপ্রেন্র! আমি 
তুর্দশ ভূবনের ছষ্টি করিয়াছি, কিন্তু "বয় 
জড় মহাদেব এই পুরীর নির্মাত। । পুর্ব্বকালে 
শর্ধ' ছফর তপন্তাচরপ, করিয়া কাশী ব্যতীত 
“কলোকোর দ্দধিপত্য প্রাপ্ত হুইয়াছেন। 

ডি কর্স : ব্যতীত সকল 

বমদূতগণের প্রবেশাধিকার নাই। হ্বস্ং বিশ্বে- 
শ্বর কাশী-মৃতগণের নিয়ন্তা । কাশীতে যাহার! 
পাপ করে, কালভৈরব তাহাদিগের নিয়স্তা। 
অতএব সেই স্থানে পাপ করা উচিত নহে। 
করিলে যে কেবল রুদ্রযাতনা হয়, এমত নহে; 
কিন্তু নরক হইতেও দুঃসহ রুদ্র:পিশাচত্ব হয়। 
“পাপ করিবই" যদি এই বুদ্ধি থাকে, তবে 
বিপৃল পৃথিবীতে অন্ত কোন স্থানে স্থখে পাপ 
করা উচিত। জন্তু কামাতুর হইলেও একমাত্র '" 
মাতাতে ব্যভিচার করে ন! ; পাপকারী হইলেও 
মোক্ষার্থা হইয়া একমাত্র কাশীতে পাপাচরণ 
করিবে না। যে পরাপবাদশীল এবং পর- 
দ্ারাভিলাধী, তাহার কাশীসেবা করা উচিত 
নহে। মোক্ষদাত্রী কাশীই বা কোথায়, আর 
নরক তুল্য সেই ব্যক্তিই বা কোথায়! যাহারা 
প্রতিগ্রহ পুর্ব্বক ধনাভিলাষ বা কপটতা হারা 
পরম্বাভিলাষ করে, তাহার! কাশীসেবা করিবে 
না। কাশীতে নিতাই পরিজীড়াকর কার্ধ্য ত্যাগ 
করিবে; যদি তাহাই করিবে, তবে ভাদৃশ, 
দুরাস্মাদিগের কাশীবাসের প্রয়োজন কি? 
যাহার! বিশ্বেশবরে ভক্তি ত্যাগ করিয়া অন্ত 
দেবতাতে ভক্তি করে, তাহারা কখনই 
পিনাকপাণির রাজধানীতে বাস করিবে না । 
হেবিপ্র! যাহার! অর্থাধী বা কামার্ধী মানব, 
তাহারা মুক্তিদায়ক অবিমুক্ত ক্ষেত্রে বাস করিবে 
না। যে নর শিবনিন্দা ও বেদনিন্নানিরত এবং 
যাহারা বেদাচারের প্রতিকূলাচারী, তাহারা 
বারাণসীর সেবা করিবে ন!' যাহারা পরদ্রোহ- 
পরোপকারনিরত এবং পরোপতাপী, কাশীতে 
তাহাদিগের সিদ্ধি হয় না। যে হুর্বুদ্ধিগণ 
মনে মনেও কাশীর অভিনন্দন করে না. সেই 
দুর্ব্ভদিগের নির্ববাণের কথাও দুরপরাহত। 
ভূমগ্ডলে কখনও জ্ঞান ব্যতীত মোক্ষ হয় ন|। '' 
চাল্সায়ণাদি ব্রত, শ্রদ্ধান্িত উত্তম দেশ যরাশাস্ত্র 
সৎপাত্রে প্রতিপাদিত ভূলাপুরুষ দানি, রখ 
র্নচর্যাদি নিয়ম, অর্ছনা, শরীয়শোষ-:উজ+- 



ত্রয়োবিংশ অধ্যায় 

_ তপগা ও গুরুপ্রতিপার্দিত মহামন্ত্র জপ, শ্বাধ্যায়, 

যথোক্ত অগ্নিশুশ্ীষ।, গুরুসেবা, শ্রাদ্ধ, দেবতা- 
চ্চন এবং নানা তীর্ঘযাত্র। দ্বারাও সেই জ্ঞান 
লাভ করা যায় না । যোগ ব্যতীত জ্ঞান হয় না। 

তত্বার্থশীলনই যোগ» তাহা গুর্রপদি্ট মার্গ 
বারা সর্বদা অভ্যাস বশতুঃ লাভ করা! যায়। 
তাহার নর শ্রবণাি বন অন্তরায় ; অতএব 
এক জন্মে যোগ হইতে জ্ঞানপ্রান্তি ঘটে না। 
হে দ্বিজোত্তম! শুদ্ধৃদ্ধি তুমি কাশীতে যে 

 শ্রেয়ঃ অঞ্জন করিয়াছ, তাহার পরিণাম অতি 
ঈউৎকুষ্ট। শ্রব্ণপর গণদয় সমক্ষে এই প্রকার 

বলিয়া ব্রক্মা বিরত হইলেন। মহামনা শিব- 

ঞণ' 

ভদ্রত্বয়! আপনার্দিগকে আরও এক বথধা 
জিজ্ঞাসা করিতেছি, ভাহাও শ্রীত হুইয়৷ বলুন। 
কাকী, অবস্তী, দ্বারবতী, কাশী, অযোধ্যা 
মায়াপুরী ও মখ্রা, এই সাতটা পুরী মুক্তি- 
প্রদ। তন্মধ্যে “কাশীতেই মুক্তি প্রতিষ্ঠিত” 
্রঙ্গ। এই কথা বলিয়াছেন। তবে কি আমার 
মুক্ত হইবে না? আপনার প্রসন্ন হইয়া! 
আমার সমক্ষে ইহার যথাযথ উত্তর করুন। 
গণদয় শিবশন্মার এই বাক্য শর্ূণে আদরের 
সহিত কহিতে লাগিলেন, হে অন! তুমি 
যাহ। প্রন করিলে, তাহার যথার্থ উত্তর 

| করিতেছি ; আমরা বিষ্কর প্রসাদে ভূত, ভবি- 
শর্মা শ্রবণ করিয়। নিতান্ত প্রমোদ প্রাপ্ত । ষ্যং ও বত্তমান সকল জ্ঞাত আছি। হে 
হইলেন। 

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২ ॥ 

ভ্রয়ে'বিৎশ অধ্যায় । 

৩ নারায়ণাভিষেক | 

শিবশন্ম। কহিলেন, হে সত্যলোকেশর ! 
সর্বভতপ্রপিতামহ ! বিধাতঃ। আমি কিছু 
এ করিতে ইচ্ছ! করিতেছি, কিন্ত 
আমার উৎসাহ হইতেছে না। ব্রঙ্গ। কহি- 
লেন, হে বিপ্র! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা 
করিতে ইচ্ছা করিয়াছ,» আমি তোমার 
মনোগত সেই ভাব জ্ঞাত হইয়াছি; তুমি 
নিব্বাণের কথা জিজ্জাস। করিতেছ, তাহা এই 
গণদয় তোমাকে বলিহবেন। এই বিবুগণ- 
দবয়ের কিঠুই অগোচর নাই। ব্রক্গাণ্ডে যাহা 
আছে, ইহারা তসমস্থই বিদিত আছেন । 
ব্রহ্মা এই কথা৷ বলিয়৷ সেই বিষ্থগণদিগকে 
হকার করিলে গ্ভাহার! লোককন্ত] ব্রহ্গাকে 

প্রণাম করিয়া জীন্তঃকরণে প্রস্থান করিলেন; 

পুনর্বার স্বকীয় যানে অধিরোহণ করিয়া 
বৈকুষ্ঠাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন । গযন- 
কালে শিবশন্ী গণঘ্বয়কে জিজ্ঞাসা করি- 

লেন, আমর! কতুরে আপিয়াছি, আর কত- 

দূরেই বা আমাদিগকে যাইতে হইবে? হে 

| ব্রা্গণ! চন ও নৃত্যে কিরণ যত?র উত্তা- 

সিত করে, দেই সমুদ্র, পৰ্জত ও কাননযুক্ত 
স্থান "ক বলিয়। কীর্তিত হয়। আকাশ তাহার 
উপরি ভমিরস্তায় দীঘ ও মণ্ডলাকারে 
অবস্থিত। ভূমি হইতে নিসুত যোজন উচ্ে হৃর্্য 
অবস্থিত। ভান্ুর নিকট হইতে লক্ষ যোজন 
উপরে ক্ষপাকর লক্ষিত হইতেছেন। চক্র 
লইতে লক্ষ যোজন অন্তরে নক্ষত্রমণ্ডল ; তথা 

হইতে ছ্বিলক্ষ যোজন উচ্ে বুধ; বুধ হইতে 
দ্বিক্ষ যো ন অন্তরে অব্রু; মল, শুক্র 
হইতে দ্বিলক্ষ যোজন উচ্চে; বৃহস্পতি, 
মঙ্গল হইতে নিমুতদ্বয় উপরে ; বৃহস্পতি 
হইন্ডে দ্বিলক্ষ যোজন উচ্চে শনি ; শনি হইতে 
লক্ষ যোজন উদ্ধো সপ্তধিমগ্ুল এবং অপ্তষি 
হইতে লক্ষ যোজন উপরিভাগে ঞ্ব অবস্থান 
করিতেছেন। ধরণীতলে যে কোন বন্ত পাদগম্য 
আছে, সমুদ্র, দ্বীপ, পর্ষধত ও কাননের সহিত 
মেই সমস্ত ভুলোক বলিয়! বিখ্যাত। ভূর্শোক 
হইতে সূর্ধ্য পর্যন্ত ভুবর্লোক তথা হইতে ঞ্ুব 
পধ্যস্থ স্বর্লোক, ক্ষিতর এক কোটি যোজন 
উর্ধে মহল্লোক, ছুই কোটি যোজন উর্ধে 
জনলোক, চারি কোটি যোজন উর্ধে তপো- 
লোক, ক্ষিতি হইতে আট কোটি যোজন 
উচ্চে সত্যলোক এবং সত্যলোকের উপরি* 
ভাগে বৈকূঠ। তাহা ভূর্নোক হইতে যোড়শ 
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কোটি যোজন উচ্চে অবস্থিত। যে স্থানে 
অভয়প্রদ সাক্ষাৎ কমলাপতি বিরাজ 

করিতেছেন, সেই বৈকুঠ হইতে ষোড়শ গুণ 
মহাদেবের নিলয় কৈলাস। যে কৈলাসে 
সর্বন্বরূপ বিশ্বেশ্বর শল্তু পার্বতী, গণেশ, 
কার্তিকেয় ও নন্দীর সহিত অবস্থান করিতে- 
ছেন। এই দৃশ্নমান প্রপদ' তাহার লীলা- 
স্বরূপ, তিনি লীলা বশতঃ মুর্তি ধারণ 
করিয়াছেন। তিনি বিশ্বেশ্বর বলিয়া আখ্যা 

কাশীখণও্ড। 

গতের ত্রাণকারী, প্রণত জনের মোক্ষপ্রদ, 
মনোরথপথাতীত, বরদান্পরায়ণ । হে ছিজ! 
সেই তত্বস্বরূপ রূপাতীত মহাদেবের সগ্ডণ 
নির্্ণ সংসারছুঃখবিনাশী রূপ বিশ্বব্যাপী 
হইয়৷ রহিয়াছে । নিরাকার হইলেও সাকার 

| মেই শিবই মুক্তি ও'ভোগের কারণ। শিব 
| হথতে পুথক মোক্ষদাতা আর কেহ নাই। 
রূপনিহীন বিু। যেমন এই চরাচর দৃষ্ঠ অদৃশ্য 
খিগ্রকে শিবসাৎ করিয়াছেন; হে বিপ্র! 

হন; এই জগৎ গাহার আন্দাকারী। তিনি: সেইরূপ উম্বাপতিও এই অধিল জগংকে 

সকলের শান্তা, তাহার শান্তা কেহ নাই। | ধিসুাৎ করিয়া স্বাধীন লীলার বশীভূত হইয়া. 
তিনি স্বয়ং ভূতের সৃষ্টি, পালন ও লয় করেন । | ক্রীড়া করিতেছেন। শিবও যেমন, বিষ 
তিনি একমাত্র সর্বজ্ঞ, তাহার চেষ্টা স্বেচ্ছারীন, | সেইরূপ এবং বিসু:ও খেমন, শিবও সেইরূপ । 
তীহার প্রবর্তক বা নিবনক নাই। যাহ] শ্রুতি- 
নোদিত অধুর্ত ও সমূত্ত পরত্রচ্ধ, তাহা তিনিই; 
যাহ! সর্বব্যাপী, সব্দ্ঘদ। নিত্য, সত্যন্সর৮ এনং 
'দ্ৈতবিবর্জিত তাহ! তিনিই । তিনিই মহ- 
দাদি সকল কারণ হইতে যাহ! প্রধান, তাহ! 
হইতেও প্রধান। বেদ ঘাহাকে আনন্দ 
ব্রদ্দের রূপ বলিয়াছেন ; যিনি বেদেরও 
অগোচর 3 ধাহাকে বিঞুই জানেন, নিধি 
জানেন ন৷ ; জ্ঞানে অসমর্থ হইয়া! বাহা হইতে 
বাক্য ও মন নিবৃত্ত হয়; যিনি স্বয়ং বেদ্য 
পরজ্যোতিঃ, সকলের ্দয়ে অবস্থিত ; ধিনি 

যোগিজ্ঞেয়, অনাধ্যেয় এবং একমাত্র প্রমাণ- 
গোচর। ঘিনি নানারূপ হইলেও রূপশুষ্ঠ, 
সর্বগ হইলেও কাহারও গোচর নহেন। 
অনভ্ত, অগ্ুকৃত, সর্বাক্ষ এবং কম্মবর্জিত 
তাহার এই প্রকার এখবর রূপ, চন্দ্রখণ্ড 
অবতংস, গলদেশ তমালের নাস শ্তামলব্ণ 

কপালে তৃতীয়লোচন বিস্ফুরিত, বামা্ধভাগ 
নারী রূপে শোভা পাইতেছে ৷ অনন্তদেব 
তাহার অঙ্গদ; গঞ্গাতরহ্গসঙ্গে জটাতট 
বিধৌত হইতেছে । অঙ্গ অন্গগাত্রমে 
উজ্ভ্বল। তিনি বিচিত্রগাত্র মহাসর্পভৃষণে 
বিভূষিত, বৃষরথারঢ, অজগরধন্দ্ধীরী, গজা- 
€জিনোত্তরীয়, পক্বদন, মঙ্গলদাতা, মহা- 
মৃত্যার ভাণদাতা, মহাবলপ্রমথপরিরৃত, শরণা- 

শিব ও বিষ্রর কিছুমাত্র ভেদ নাই । পূর্ববকালে 
মহাদেপ, ব্রঙ্গাদি সমস্ত দেবগণ, বিদ্যাধর, 
উরগ, সিদ্ধ“ গন্ধব্ব, চারণগণকে আহ্বান 
করিয়া, আপনার সিংহাসনের তুল্য শুভ- 

সিংহাসন করিয়া, তাহাতে হরিকে উপ্বেশন 
করাইয়া, মনোহর, রমণীয়, কোটিশলকাধুক্ত, 
বিশ্বককম্মা কতৃক নিশ্মিত, পা গুরব্ণ, বন্দণ্ড, 
ুলনুস্তাবলম্গিত, উপরিভাগে বিচিত্র কলস- 
মুক্ত, সহ যোজন বি9্তত, মর্বরত্রময়, পটী- " 
শুত্রময়, চামরশোভিত ছত্র নিম্মাণ করিয়া, 
রাজ|ভিষেকযোগ্য সর্বৌষধধি আদি দ্রব্য 
সংগ্রহপুর্র্বক পঞকুস্তস্থিত, সিদ্ধার্থ, অক্ষত, 
দর্ন্মামিশ্রিত তীর্ঘজলে প্ররক্ষালন করিয়া, 
দেবগণের খষিণণের, সিদ্ধগণের ও ফণিগণের 
যোড়শটা মোড়শটী অঙ্গলপাণি কন্তা আনয়ন 
করিয়!, বীণা মুদঙ্গ, শঙ্খ, ভেরী, মরু, ডিগিম, 
বাঝ'র, আনক, কাংস্ততালাধি বাদ্য, ললিত 

গ্রান এবং বেদধ্বনিতে গগনাঙগণ পুরিত হইলে, 
শুভতিথি, 'শু৬লগ্ন এবং চন্্রতারাবলযুক্ত ক্ষণে 
আবন্ধমুক্ট, কৃতকৌতুকমর্গল, নুড়ানীরচিত- 
বে, সুক্রী লক্ষী সমন্বিত, বমণীয় হরির স্বয়ং 
ত্রহ্মাগ্ডমণ্ডপে অভিষেক করিয়া, যাহা অপরের 
ভোগ্য নহে, সেই নিজ ত্রশ্বধ্য দান করিয়া- 
ছেন। অনভর, দেবেশ্র শিব প্রমথগণের 
সহিত শাঙ্গ পাণির শ্তব করিলেন এবং লোক. 



চতুর্বিংশ অধায়। ৯৯ 

কী! ব্হ্মাকে এই বাক্য বলিলেন, এই বিষ, দানে ও নবগৃহপ্রবেশে, সেই কার্য সিদ্ধি 
আমার বন্দনীয়, তুমি ইহাকে প্রণাম কর। নিমিভ ইহা যন্পুর্বক পাঠ করিবে। ইহা 
রুদ্র ইহা বলিয়া স্বয়ং গঞ্লুড়ধ্বজকে প্রণাম , পাঠ করিলে অপুত্রপুত্রলাভ করে, ধনহীন ধন- 
করিলেন। অনন্তর গণেগ্নরগণ বব্গা, মনদূগণ, । বান হয়, গীড়িত পীড়া হইতে মুক্ত হয়, বন্ধ 
সনকাদি যোগিসনুহ, িদপমৃদধ, দেবধিচ্চিয়, : বঙ্গলগুক্ত হয়, অতএব মঙ্গলার্া প্রযবের সহিত 
বিদ্যাধর-নিকর, গন্ধন্গণ, যক্ষ, বক্ষ, অপ্মরো- 1 ইছা জপ করিবে। এই আখান অমঙ্গলের 

গণ, গুহাক সকল, চারণচন, শেষ, বাকি, | শমন এবং মহাদেব ও নারায়ূণের প্রিয়! 1 _ 

তক্ষক, পতভ্রগপ, কিনর এন) দম হ্বাবর ও |» প্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥২৪। 
জঙ্গম “জয় জয়” এবং “নমাহল নমোহ১ 

বলিয়াছিলেন। অনন্তর পরমার্চিঃসম্পন্ন | 
মহেশ্বর, দেবসভায় এই সকল বাক্য ঘারা | চতুর্রিংশ অধ্াঁয়। 
পূজা করিয়াছিলেন, “তুমিই সর্সভুতের কতা, , 
পাত৷ এবং সহ্হত্ত; তুমিই জগতের পুজা; শিবশশ্থার ির্াপপ্রাপ্তি। 

' তুমিই জগদীশ্বর। তুমিই ধর্ম, অর্থ ও. গণদ্বয় কহিলেন, হে শিবশম্মন! আমরা 
মোক্ষের দাতা )॥তুমিই ছুনরকারীর শাপ্তা ; । তোমারঞ্ারিণাম বলিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি, 
তুমি স্শ্রামে আমাগও অজেয ভইবে।; (এই বৈধ/বলোকে ব্রঙ্গার পুর্ণ এক বংসরকাল 
ইচ্ছাশক্তি, বিয়াশক্তি ও ডি এই : অঞ্দরোগণের সহিত প্রত্ত এঙ্ধধ্য ভোগ 
শ্ডিত্রয় আমি তোমাকে দিতেছি গ্রহণ খর । ' করিয়া, উথমরণ প্রাপ্ত "ব্যের অবশিই অংশ 
যাহারা তোমার থেট্টা, আমি মহ বরিয়।। থারা নন্দিবপন নগরে বাজা হইবে। অসপত, 

অহাধি্রকে পাসন করিব এন তোমার ) বম্পমবণবাহন, ৬৪-৭ স্বণভ্ষণধারী ষ্াপূ্ত 
টজগণকে উত্তম গিপ্বাণ দান করিব। মি | ধ ধম্মকম্মের নিত্য অন্ুষ্ঠাতা পণ্তিতগণ- সেবিত, 

খ্র|হরের ছৃষ্পরিহাষ্য এই মায়! গ্রহণ ঝর, ূ সর্ধাদা সম্পচশগ, উর্বরক্ষেত্রসস্থুল, মুদেশ, 
এই বিশ্ব থে মায়ায় অভিউত হইয়া! কিছুই ূ হৃপ্রজ, হুপ্র, হণ, বভগোধন ও দেবগৃহসমূহে 
জাত হইতে পারিবে না। তুমি আমার বিরাজিত বাজ্য প্রাপ্ত হইবে। যে রাজ্যে গ্রাম 
বামবাহু এবং এই পিতামহ দক্ষিণবাত। তুমি নকল ন্থুযুপ এবং শুবিত্তদ্ধিবিরাজি *; 
এই বিধিরও পাতা ও জনক হইবে” যাহাতে কৃত্রিম উদ্যান সকল উংকষ্ট পুণ্পে 
এইরূপে স্বর়ৎ হর, হরিক্ে বৈকুটেশধ্য দান বিউযিত এবং সর্বদা ফলপ্রদ পাদপগণে 

করিয়। প্রমথগণের মহিত গচ্ছন্দে কলামে শোভিত। যথায় ভুমি সকল পদ্বযুক্ত সরোবরে 
ক্রীড়া করিভেছেন। সেই অবধি শাঙ্গধ্বা, সমলম্কৃত ; নদীনিচয় শচ্ছ ও স্বাছু সলিল" 
'গ্দাধর, দানবাস্তকারী হরি, সমুদয় ত্রেলোক্যের যুক্ত, কোন স্থানে অধিক জনতা নাই। থে 
শাসন করিতেছেন। হে বিপ্র! তোমাকে স্থানে গোত্র সকলই কুলীনশব্দবাচা ; অন্থায়া- 
এই লোকের পরিস্থিতি কহিলাম, এখন ধিগত ধন বূলীন (কু পৃথিবীতে লীন ) নহে। 
তোমার নির্বাণকারণ কহিতেছি। যে পর» যেখানে বিপ্রম নারীতেই আছে, পাণ্ডিতে নাই ; 

এই উই আধ্যান সমাহিত-চিও শ্রখণ | নদী মকলই, জুটিলগামিনী, কিন্ত ্রজানিচর 
করেন, তিনি লোকে গমন করিব! অনন্তর সেবূপ নহে; যে স্থানে কুষ্ণপক্ষের বাত্রিই। 
কাশীতে নির্বাণ প্রাপ্ত হন। যত্ে, তমোযুক্ত, মানবগণ তমোযুক্ত নহে স্তরীগণই ৪ 
উুউসবে, বিবাহে, সমস্ত মঙ্গলকার্ধ্যে, রাজ্যাতি রঙগোযুক্ত, কিন্তু ধর্প্রধান মানবগ্গণ সেরূপ 
যেক “সময়ে, দেবন্তাপন জীর্বা সর্জার্িভার নাছে :-থে আসনে পরনে +20 1088১০০5550 

চি 
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অর্থাৎ : অহঙ্কারহীন, কিস্ত ভোজন অনন্ধঃ 
(অন্ধস্ ভাৎ, তাহা রহিত ) নহে। যে স্থানে 
খই অনয়ঃ (অয়স্ লৌহ, তাহা রহিত ), 

রাজপুরুষগণ অনয় অর্থাৎ নীতিশৃন্ 
নহে; কুঠার, কুদ্দাল, চামর এবং ছত্রেই দণ্ড 
আনে, কিন্তু ক্রোধাপরাধ বশত কোন মানবে 
তাহা নাই; যথায় অক্ষব্যবহারী বাক্তিরাই 
পরিদেবন অর্থাৎ ক্রৌড়া করে, কিন্ত, অন্ঠ কোন 
ব্যক্তি পরিদেব্ন অর্থাৎ বিলাপ করে না; যে. 
স্থানে দ্যতক্রীড়াশীল ব্যক্তিগণই পাশকপাণি, । 
অন্ত কেহ পাশকপাণি অর্থাৎ বুজ্জ্রপাণি নহে; 

যে স্থানে জলেই জাত্য, স্বীমধাই কশ ; রমণী- 
হুদয়ই কঠোর, কিন্ত মানবগণ কঠোর নহে। 
যেধানে ওঁধধ প্রকরণেই- কুট শনের প্রয়োগ, 
কিন্তু মানবে বৃষ্ঠ জাই ; যথায় তিথি ও নক্ষত্রেই 
বেধ, অর্থাৎ অঙ্ঠের সহিত সংযোগ আছে; 
জ্যোতিঃপ্রসিদ্ধ যোগেই শুল আছে; যে স্থানে 
রত্বের মধোই বেধ করা হয় এবং মুত্তিকরেই 
শ্ল দৃষ্ট হয়, কিন্তু কোন মানবের বেধতাড়ন 
বা শুলরোগ নাই; যেখানে পা্ডিক ভাবেই 
কল্প হয়, ভয় বশত হয় না; যেস্থানে কাম 
হইতেই সন্তাপ হয়, কলুষের অভাব; 
পাপেরই দুর্ণভতা, স্কৃতের নহে; যে স্থানে 
হস্তিগণই প্রমত্ত, জলাশয়ে তরগয়েরই যুদ্ধ ; 
যথায় গজেরই দানহানি, বৃক্ষেই কণ্টক ; যথ:য় 
মানবগণেরই বিহার, কিন্তু কাহারও বক্ষস্থল 
বিহার (হারশূন্ত ) নহে; বাণেরই গুণ হুইতে 
বিয়োগ, পুস্তকেরই দুঢ বন্ধন ; যেখানে পাশু- 
পতবরতধারীরই ন্নেহত্যাগ, সন্যাসীদিগেরই দণ্ড- 
বার্ত! ; যেখানে ধনুতেই মার্গণ অর্থাৎ বাণ 
আছে, কিস্তু অপর স্থানে মার্গণ অর্থাৎ যাচক 
নাই; যথায় ব্রহ্মচারীরাই ভিক্ষুক, অপর কেহ 
ভিন্লুক নহে; যথায় অরদুপাসক ক্ষপণকণই 
ম্লধারী, আর কেহ মল অর্থাৎ পাপধারী 
নহে; এবং যেখানে ভ্রমরগণই চঞ্চলবৃত্তি 
ইত্যাদি গুণসম্পন্ন দেশে শোত্তীধ্যগ্ুণশালী, 
সৌন্দরধ্যবান্, শৌধ্য গ্রদার্ঘয গুণান্দিত হইয়া 
তুমি ধর্মত, রাজ্য শাসন করিলে লাবগ্যবতী 

কাশীখণ্ড। 

রমণীয় অযুত রমনী তোমার রাজ্জী হইবে এবং 
তিন শত কুমার লাভ করিবে । তুমি বৃদ্ধকাল 
বলিয়া বিখ্যাত বীর ও পরপ্রপ্তয় হইবে। 
তুমি বহু সমর জয় করিবে ও সম্পত্তি ছার! 
যাচকগণের তপ্তিসাধন করিবে। তুমি সকল 
গ্তণের আৰর পুর্ণচন্্রদ্যতি হইবে। অবভূথ 
সনে তোমার কেশ সর্বদা সিক্ত হইবে। 
প্রজাপালনতংপর রাজশ্রেষ্ঠ হইবে; কোষ 
দ্বারা বিপ্রগণের প্রীতি উৎপাদন করিবে এবং 
আলন্শূন্ত হইয়া গোবিন্দের পদারবিন্দ ধ্যান, 
করত দিবারাত্রি বানুদেব কথাতেই কাল অতি- 
বাহিত করিবে । হে ত্রাক্মণ! তোমার ভাগ্য- 
নলে কোন সময়ে কাশী হইতে " কতিপয় যাত্রী 
রাজসভায় আসিয়া তোমাকে এইরূপে আশী-' 
ননাদ করত বলিবে যে, “জগতের। গুরু কাশীনাথ 
শ্ীয়ান বিশ্বেশর তোমার কুমতি ধ্বংস করুন; 

 সুবণ করিলেও ধিনি মুক্তিসম্পৎ বিতরণ করেন, 
সেই কাশীনাথ তোমার অমল জ্ঞান উপদেশ 
করুন। যে পুণ্যে তুমি এই অকণ্টক প্রভৃত 
রাজ্য প্রান্ত হইয়াছ, সেই পুণ্যের অবশিষ্ট 
অংশ দ্বারা তোমার মন বিশ্বেশ্বরে অর্পিত, 
হউক। যে বিশ্বনাথ প্রসন্ন হইলে আয়ু, পুত্র, 
বরনারী, সমদ্ধি, খ্র্গ এবং মোক্ষ হুলভ হয়, 
সেই বিশ্বনাথ প্রসন্্র হউন। দাহার নাম শ্রবণ- 
মাত্রেই মহাপাতকেরও নাশ হয়, সেই বিশ্বের 
তোমার হৃদয়ে অবস্থান করুন।” তুমি বৃদ্ধ- 
কালে ভুপতি হইয়া! এই আশীর্বাদ পরম্পরা 
শবণ করত পুলকিতকটৈবর হুইয়৷ এই বৃত্তান্ত 
স্মরণ করিবে। কিন্তু আকার গোপনপূর্বক 
তাহাদিগকে বহুধন দান করিয়া হুমুহর্তে পুত্র- 
হস্তে রাজ্য অর্পণ করিয়া রাজ্জী অন্গলেখার 
সহিত কাশী গমন করিবে । প্রভূত দান দ্বারা 
অধিগণের প্রীতি উৎপাদন করিয়া আপনার 
নামে বিখ্যাত নিব্বাণকারণ শিবলিঙ্গ সংস্থাপন 
করত সেই স্থানে উচ্চ প্রাসাদ ও তগ্রে 
উত্তম কপ নিম্মাণপুর্ধক তাহাতে কলসারোপ- 
ণাদি করিয়া, মণি, মাণিক্য, চাম্পেয়, হুকুল, 
হস্তী, গোধন, মহাধ্বজ, পতাকা, ছত্র, চার ঘি 



চতুর্বিৎশ অধ্যায় । 

দর্পণ, প্রভূত দেবোপকরণ অকৃপণচিতে দান 
করত ব্রত, উপবাস ও নিয়ম দ্বারা ক্ষীণকলেবর 
হইয়া সেই কাশীতে মধ্যাহনকালে নির্জন দেশে 
এক তপোধনকে দেখিতে পাইবে । সেই তপো- 
ধনের বপুঃ অতীব জীন্ত, জটা নিআম্ক পিঙ্গল- 
বর্ণ। তিনি সাক্ষাৎ জনমনোহর উন্নত ধর্মের 
ন্যায় শোভমান। তিনি অঙ্গযষ্টির ভার ঢু 
যষ্টিতে অর্পণ করিয়। শিবতবন হইতে নিক্র্রান্ত 
হইয়া রঙ্গমগ্ডপে আসিতেছিলেন। তিনি 

১৩০১ 

করিয়া তৎক্ষণাৎ সেই বৃদ্ধতাপস, নিশ্বোকমুক্জ - 
ভূজঙের স্যায় পুর্ণিমাচ্দ-সছূশ প্রত, তরুণ 
ও রূপসম্পন্ন হইবেন। তখন তুমি আশ্চথ্যা- 
দ্বিত হইয়া তাহাকে পুনর্ধার ৮ 
ভগবন! আপনি যে জরাত্যাগ করিয়৷ তর 
হইয়া শোভা পাইতেছেন, এ কোন্ প্রভাব? 
হে তপোধন! যদি অবকাশ খাকে, তবে 
বলুন।” তপোধন কহিবেন, “হে বৃদ্ধকাল 
নরপতে! আমি তোমাকে আনি এবং এই 

॥ তোমার সমীপে উপবেশন করিয়া অনুক্রমে * তোমার পতিব্রতা পত্রীকেও জানি। ইনি 
! এইরাপ প্রশ্ন করিবেন, “তুমি কে? কেন এই 

স্থানে আসিয়াছ? আর তোমার দ্বিতীয়ের ন্যায় 
ইনিকে? যদ্দি অবগত থাক, তবে বল, কে 
এই প্রা্াদ নিশ্মীণ করাইয়াছে 1 এই শিব- 
লিঙ্গের নাম কি? আমি বার্দন্য বশত; ইহ! 
বিদিত নহি।” তখন তুমি, বৃদ্ধতপদ্ধী কর্তৃক 
এইরূপ পণ্থ হইয়! কহিবে, “আমি বৃদ্ধকাল 
নামক দাক্ষিণাত্য রাজা, এই স্থানে পীর 
সহিত আগমন করিয়াছি । আমি এই লিঙ্গের 
ধ্যান করি, কিন্তু কিছুই প্রার্থনা করি না; 
হে জটিল! স্বয়খ শিব এই প্রাসাদের 
কারয়িতা। আমি এই লিঙ্গের নাম বিশেষ 
বিজ্জাত নহি।” জটাধারী নরপতির এই বাক্য 
শ্রবণ করিয়া কহিবেন, "তুমি একটা সত্য 
বলিয়াছ যে, লিঙ্গের নাম জান না! আমি 
তোমাকে নি্ত্যিই সুনিশ্চল ভাবে উপবিষ্ট 
দেখিতে পাই ; অতএবুতুমি শুনিয়া থাকিবে, 
কে এই প্রাসাদ করিয়াছে । যি ইহার তও্ড 
অবগত থাক, তবে আমার নিকট বল।” 
তুমি তাহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়! পুনর্বার 
কহিবে, "শল্তু কর্তা এবং কারয্িতা মিথ্যা 
আর কি কহিব? অথবা হে বিভো! তপ- 
শ্িন্! আমার এ চিন্তায় ফল কি?” তুমি 
এই কথা বলিয়া নীরব হইলে সেই বৃদ্ধ 
তাপস পুনব্ধার কহিবেন, “আমি পিপান্নু 
ইইয়াছি, জল আনিয়৷ আমাকে দাও।” তুমি 
কর্তৃক প্রেরিত হইয়া কূপ হইতে জল 

জআনিয়! তাঁহাকে পান করাইবে। জলপান 

এই জন্মের পুর্বে তুর্বস্থ নামক ব্রাহ্মণের 
সদাচারাগ্িতা হ্থমুখী কন্যা ছিলেন। তুর্ববন, 
নৈপ্কব নামক এক মহাত্মাকে বিবাহার্থ ইহাকে 
দান করেন। নৈপ্ব যৌবন প্রাপ্ত হইয়াই 
কালধর্জা প্রাপ্ত হন। ইনিঞ্চবৈধব্য পালন 
করিতে করিতে অবন্তীতে মতা হন। সেই 
পৃণ্যে পাও্য নরপতির কন্যা হইয়াছেন 
এবং হে রাজন্! এই পতিব্রতাকে তুমি 
বিবাহ করিয়াছ। এক্ষণে তোমার সহিত এই 
স্থানে আসিয়া মুক্তিলাভ করিবেন। অযোধ্য' 
অবন্থী, মথুরা, দ্বারবতী, কার্ধী এবং মায়া 
পুরীতে পাতকিগণও নিধন প্রাপ্ত হইলে 
তাহারা ত্বর্গ হইতে এই স্থানে আসিয়া 
মোক্ষপ্রাপ্ত হয়। হেনৃপ! আমি তোমাকেও 
জানি, তুমি পুর্ববজন্মে মথুরাবাপী শিবশর্মা 
নামক দ্বিজ ছিলে। তুমি মায়াপুরীতে মৃত 
হইয়াছ। সেই পুণে বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত হইয়া 
মনোরম ভোগ উপভোগ করিয়া, সেই পুণ্যের 
শেষাংশে নন্দিবদ্ধনে রাজা হইয়াছ। হে 
বৃদ্ধকাল মহীপাল! সেই নুকৃতবলেই এই 
মোক্ষক্ষেত্র বারাণসীতে আসিয়াছ এবং 
নুক্তিলাভ করিবে। হে রাজের! আরও 
বলি, শ্রবণ কর; তুমি যে বিলে, শস্তু এই 
প্রাসাদের কর্তা ও কারয্িতা, তাহা সত্য । 

পুণ্যকম্ধু কখনও প্রকাশ করিবে না । “আমি 
করিয়া এই কথা খলিলে, পুণ্য ততক্ষণাঠ$ 
ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। অতএব ধনের স্তায় পুণ্যকে 

অতি যত্বে গোপন করিবে, পুণোর কীর্তন 



9০৬. কানীখণ্ড। 

করিলে ভম্মে আহতির স্তায় তাহা ব্যর্থ হয়। | বারণসী নগরীতে গমন করত বিশ্বেশ্বর 
হে অনঘ! নিশ্ঘ় তুমি বিশ্বনাথ কর্তৃক | আরাধনা করিয়া মুক্তিপদ প্রাপ্ত হইলেন। 
প্রেরিত হইয়। এই প্রাসাদাদি নির্মাণ করিয়াছ, : শিবশম্বা ব্রাঙ্গণের এই পুণ্যতম আখ্যান 
. ইহা আমি জানিতেছি। হে মহীপতে! ! শ্রবণ করিলে পাপ হইতে বিনিন্ুক্ত হইয়া 
বুদ্ধকালেখর্ নামক লিঙ্গ অনাদি, ইহা জ্ঞাত 
হও, কিন্ত তুমি ইহার নিমিত্ত । সেই 4" | 
কালেখবর লিঙ্গের দর্শন, স্পর্শন, পুজন ও: 

| 

| 
পপ 

প্রণাম হইতে সকল বাধ্বিতপ্রাপ্তি হয়: 
কালোদক নামুক বুঁপ জরা এবং ব্যাধি- 
নাশক। ইহার জলপান করিলে মাতার গ্ঠগ্ঠ 
পান করিতে হয় না। এই নূপজলে স্নান ও 
এই লিঙ্ের পুজা করিলে নর এক বধে 
মনোভিলধিত সিদ্ধিলাত করে। কালদমোদক 
পান করিলে কষ্ট, বিস্ফোঁ”, বংঘা নামক রোগ, 
বিচ্চিকা এনং শফপীড়া থাকে ন|। অগ্নি- 
মান্য, শুল, মেহ, প্রবাহিক1 মুত্রকুদ্্, পাম, 
ভূতজ্বর এবং বিষমঞ্জর এই পপোদক সেবনে 
শী উপশান্ত হয়' এই বপোপক পানে 
তোমার সমক্ষেই আমার অ্বর। এবং পলিত 
শ্রণকাল মধোই নষ্&ঁ হইয়াছে এবং আমি 
তু হইগনাছি। বৃদ্ধকালেশ্বর লিঙ্গ সেবা 
করিলে দরিদ্রতা হয় না; উপসর্গ, রোগ, 
পাপ এবং পাপ জন্ত ফল হয় ন'। বারা- 
ণমীতে কুত্তিবাসের উত্তরে বৃদ্ধকালেশ্বর লিঙ্গকে 
মিদ্ধিলাভার্থিগণ যন পুব্বক দেখিবে।" 
তপোধন এই কথা বলিয়া সপত্বীক মহারাজের 
হস্তধারণপুন্নক সেই লিঙ্গে লয় প্রাপ্ত 
হুইবেন। "মহাকাল, মহাকাল, মহাকাল" 
ইহা বীন্তন করিলে শত প্রকার পাপ হইতে 
মুক্ত হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই। নারায়ণ 
দর্শনে বৈকুঠনগরে বহু প্রকার ভোগলাভ 
করিয়। তোমার এই প্রকার মুক্তি হইবে। 
মৈত্রাবরুণি কহিলেন, হে লোপামুদ্রে! সেই 
ব্রাহ্মণ মায়াপুরীতে প্রাণত্যাগজনিত পুণাবলে 
মনোরম ভোগ প্রাপ্ত হইয়া, বৈকৃণ্ঠ হইতে 
্দীবদন পন্জনে আগমন, করত পাথব নৃখ- 
সমূহ অনুভব করিয়া হুন্দর পুত্র উৎপাদন 
করিলেন। পরে তাহাতে রাজ্য নিক্ষেপ করিয়া 

উতষ্ট জ্ঞান প্রাপ্ত হয়।, 

চতুর্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥ 

পঞ্চবিংশ অধার | 

অগস্ত্যের কাঙিকেয়দর্শন | 
ব্যাম কহিলেন, হে শুত! শ্রবণ কর, 

আমি কুত্ত সম্ভব অগান্ত্যির কথা কীত্রন 
করিতেছি, শ্রবণ করিলে মানধ রজোরহিত 
এবং জ্ঞান্ভাজন হয়। সপত্বীক অনস্ত্য 
ত্রীপর্কাত প্রদক্ষিণ করিয়। মহৎ স্ব্শবন 
দর্শন করিলেন। এঁবন সর্বদা সকল ধতুর 
কৃহ্থমে সুশোভিত, সরস ফলযুক্ত 'পাদপে 
পরিপূর্ণ, হুসেব্য কন্দদুলে অলঙ্কৃতউংকুষ্ট 
বঙ্কলঘুক্ত বৃক্ষপরিবৃত, বিনীতশ্বাপদসয়ূল, 
সরিৎ ও পন্বসমধিত, ব্বচ্ছ সলিল ও 'গশ্তীর 
সরমীমমখিত, সকল ভুমির সার স্বরূপ, নানা 
পক্ষিনাদে নিনাধিত, নান! মুনিগণের আবাস- 
স্থান, যেন তপশ্ার সক্গেতনিলয় এবং সম্পদের 
এক মাত্র স্থান। সেই স্থানে স্বর্ণগিরিসমিত 
লোহিত নামে একটা পন্মত আছে। এ 
পর্বাতের কন্দর, প্রত্রবণ, সানু এবং শিখর 
অতি রূমণীয় ; যেন কৈলাস পর্বতের একদেশ 

নানা আশ্চত্যযুক্ত হহয়। এই কর্মুভিমিতে 
তপন্তা করিতে আমিয়াছে। মুনিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্য 
সেই পর্বাতে সাক্ষাৎ ষড়ানন কাতিকেয়কে 
দেখিতে পাইলেন। তখন মহাতপাঃ কুস্তসম্ভব, 

পীর সহিত দণগুব ভূমিতে প্রণাম 
করিয়। বেদসম্তব হৃক্ত দ্বারা পার্বতী- 
ন্ননের শুব করিতে লাগিলেন। অগ্ত্য কহি. ' 
লেন, দেবসমূহবন্দিতপধদকমল, সুধাকর সদৃশ 
আনন্মকর, গৌরীর হৃদয়নন্দন, অমিতবিত্রম 
ষড়াননকে নমঙ্কার। তুমি প্রণতগণের ছুঃখ- 

নাশক, সমস্ত মনোরথের সম্পাদক, প্রব্কক, রী 



পঞ্চবিংশ অধ্যায় ! ১০৩? 

গণের রখের বিনাশক, তারকাহরের হস্তা, বাস ঈশ্বরের অনুগ্রহেই হুলত হয়, কোটি 
তোমাকে নমস্কার। তুমি মূত্ীমূর্ত পঞ্চভৃতম্বরূপ, কোটিন্নকৃত দ্বার! হয় না। সেই কাশী বিধা- 
সহঅমৃত্তি সত্বরজন্তমোগুণাস্বক, অথবা! গুণ তার স্থষ্টি হইতে ভিন্ন অন্ত এক অনির্ধচনীয় 
হইতে প্রধান এবং শিখিবাহন, তোমাকে নম- | স্বষ্টি। স্বয়ং ঈশ্বরও সেই ক্ষেত্রের গুণ বলিতে 
্কার। তুমি বেদবিদণণ্টে শ্রেষ্ঠ, দিগম্বর,আকাশ ; শক্ত হন না। আমার কি জ্ঞানের দৌর্বল্য। 
সংস্থিত, হিরণ্যবর্ণ হিরণ্যবাহ, হিরণ্য এবং 
হিরণ্যরেতা খ্বরূপ, তোমাকে নমস্কার । তুমি 
তপন্যান্বরূপ, তপোধন, তপঃফলের প্রতিপাদক, 
সব্ব্বদা কুমার, কামজেতা৷ এবং এগধ্যবিরানী. 

ক নমস্কার। তুমি শরজন্মা, তোমার 
ন্তপ$ ক্তি প্রভাতনধোর স্টায় অরুণবর্ণ, তুমি 

ভাগ্যের কি অল্পতা ! মোহের কি মাহাত্ময ! 
যে কাশীর সেবা করিতেছি না । নিত্যই শরীর 
এবং ইন্িয় জীর্ণ হইতেছে, মৃত্যুরূপ মুগযু- 
কতৃক আয়ুরূপ মগ লক্ষীকুত্ব হইতেছে। 
»সম্পদকে আপদধুক্ত, কায়কে অপায়গ্রস্ত এবং 
আয়ুকে চপলাসদৃশ চঞ্চল জ্ঞান করিয়া কাশী 

বালক হইলেও তোমার পরাক্রম বালকযোগ্য&| আশ্রয় করিবে। যতদিন না আয়ূর অস্ত হয়, 
নহে, তুমি ষণ্মাতুর এবং অনাতুর, তোমাকে 
নমস্কার। তুমি মীঢ় স্টম, উত্তরমীঢ,, গণপতি 
এনং গণ, তোমাকে নমস্কার তুমি জন্ম 

জরাতিগ, বিশাখ ও শক্তিপাণি, ৫তোমাকে 
নমস্কার । তুমি সকলের নাথের কুমার, 
ক্রৌঞ্চারি। তারকবিনাশন, হে স্বাহেয়! 
গাঙ্গেয়! কাত্তিকেয়। শৈবেয়! তোমাকে 
নমস্কার। 'নমোনম' এই কথা বলিয়া পৃর্বোক্ 
প্রকারে কাত্তিকেয়কে জব করিয়া অগন্ত্য দুই 
তিনবার প্রদক্ষিণ করিলে, কাকের ত্রাহাকে 
“হে মুনীন্দ ! উপবেশন কর" এই কথা বলিয়া 
পরে কহিলেন, হে দেবগণের সঙ্গায় কুন্ভজ 

ততদিন কাশী ত্যাগ করিবে না) মৃত্যু, কলা- 
পরিমিত সময়কেও সংধা। করিতে বিস্মৃত 
হইবে না ব্যাধি সকল জরারক্িনিকটে নিক্ষেপ 
করিয়। অত্যন পীড়া দিতেছে । দেহ তথাপি 

নানা বিষয় চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু কাশীসেবা 
করিতেছে না। তীর্থন্ান, জপ এবং পরোপ- 
কার বাক্য দ্বার অর্থ ব্যতিরেকেও ধরব হয়। 
ধন্ম হইতে অর্থ গয়ং উপস্থিত হয় । অর্থোপা- 
জ্জনোপায় বাতীতও ধন্ম হইতে নিশ্চয় অর্থ 
হয়, অতএব অর্থচিস্ত! ত্যাগ করিয়া এক মাত্র 
ধন্মের আশ্রয় লইবে। ধরব হইতে অর্থ, অর্থ 
হইতে কাম, কাম হুইতে সন্দ হুখের উদয় 

মুনে। তোমার মঙ্গল ত+ তুমি এই স্থানে ! হয়। অধিক কি, ধনু হইতে খর্গও সুলভ ; 
আসিয়াছ, আমি জানিয়াছি। অবিমুক্ত ! কেবল একমাত্র কাশীই দুর্লভ । মহাদেব সর্দ্ব- 
মহাক্ষেত্রের কথ! কি জিজ্ঞাসা করিব? সে। শাস্থার্থ- নিণয় করিয়া উপায়ত্রয়কে পার্ববতীর 

ক্ষেত্র স্বয়ং মহাদেব কর্তৃক রক্ষিত, ভাহার | সমক্ষে সাক্ষাং নির্র্বাণকারণ বলিয়াছেন 
নিশ্চয় মঙ্গল । যে স্থানে আযুক্ষয় হইলে | প্রথম উপায় পাশুপতযোগ, দ্বিতীয় প্রয়াগতীর, 
সাক্ষাৎ বিরূপাক্ষ, মুক্তিদাতা ; আমি ভুর্লোক, 
ভূবর্লোক, স্বর্লোক, পাতাল বা উদ্গীলোকে 
ঈদৃশ অমল ক্ষেত্র দেখি নাই। হেমুনে! 
আমি সেই অবিমুক্ত ক্ষেত্র প্রাপ্তি নিমিত্ত এক- 
চর হইয়া তপস্তা করিতেছি, কিন্তু অদ্যাপি 
আমার মনোরথ সফল হয় নাই। পুণ্যকম্ম, 
দ্বান, জপ ও বিবিধ বজ্র দ্বারা সেই ক্ষেত্র লাভ 
রা যায় না, কিন্ত একমাত্র মহাদেবের অনু- 

লাভ কর! যায়। হে মুনে! হুচ্র্লভ কাশী- 

স্তীয় আয়াসশূন্ত অবিমুক্ত ক্ষেত্র 
হিমশৈল, নানা আয়তন, ত্রিদগুধারণ, সর্ব্ব- 
কন্মের সম্যাস, নানাপ্রকার তপস্তা, নিয়ম, 
যম, নদীপঙম, বহু অরণ্য, ধৃত্যা্দি মানসকার্ধ্য, 
ভূমিসম্বন্ধী ধারাতীর্থাদি, উরাদি নব তীর্থ, 
পীঠ সকল, অবিচ্ছিন্ন বেদপাঠ, মন্ত্রজপ 
অগ্নিতে হোম, ব্ছদান, ম্থান! ক্রেতু, দেবতো- ৃঁ 
পাসনা, ্রিরাত্রোপবাস, পঞ্চরাব্রোপবাধ, আত্মা" 

নাত্মবিবেক, মুক্তি নিমিভ কথিত বিচ্ছুর আরা, 
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ধনা, মোক্ষপ্র্ন অযোধ্যাদিপুর্রী, এই সকলই 
__ কালীপ্রাপ্তিকর। জন্ত কাশীপ্রাপ্ত হইলেই মুক্ত 
হয়, অন্ত কোন স্থানে হয় না। অতএব সেই 

" অবিমুক্ত ক্ষেত্র পিত্র, মুক্তিকারী এবং ব্রহ্গাণ্ড- 
; মৃগ্ডলে বিশ্বেশ্বরের একমাত্র প্রিয় । তুমি সেই 

ক্ষেত্র হইতে আগমন করিতেছ বলিয়াই তোমার 
কুশল প্রশ্ন করিতেছি । হে হুত্রত! এস এস. 

তোমার গাত্রের স্পর্শ দান কর। আমি কাশী 
হইতে সমাগত বাদুর স্পর্শকেও ইচ্ছা করি- 
তেছি; তুমি সেই কাশী হইতে আগমন 
করিতেছ, তোমার স্পর্শের কথা কি বলিব! 
যাহারা নিয়তেদ্দিয় হইয়া কাশীতে ত্রিরাত্রও 
বাস করে, তাহাদের চরণরেু স্পর্শ করিলেও 

: পবিত্র হওয়া যায়। তুমি ত সেই কাশীতে বাস 
করিয়! পুণ্যসমৃহূ' সঞ্চয় করিতেছ। উত্তরবাহিণী 
গঙ্গায় স্নান করিতে করিতে তোমার মৃদ্রীজসমূহ 
পিঙ্গলবর্ণ হইয়াছে। হে অগস্ত্য! সেই 
কাশীতে ঈশ্বরসন্নিধিতে তোমার যে কুণ্ড আছে, 
তাহাতে দ্নান, তাহার জল পান, সেই জলে 
তর্পনাদি তীথোদককাধ্য এবং শ্রদ্ধার সহিত 
প্রাদ্ধবিধানে পিতৃগণকে পুজা করিলে মানব 
কৃতকৃত্য হয়, আর কাশীর ফল লাভ করে। 
স্ন্দ এই কথা বলিয়া কৃস্তোভবের সর্নযগাত্র 
স্পর্শ করিয়৷ হৃধাসরোবরজলে অবগাহনজন্তি 
সুখ প্রাপ্ত হইলেন ; নেত্রনিমীলন করিয়! “জয় 
বিশ্বেশ্বর' বলিয়! স্থাণুর সায় নিশ্চল হহয়া 
কিছুক্ষণ ধ্যান করিতে লাগিলেন। অনন্তর 
কান্তিকেয় ধ্যান ভঙ্গ করিলে তাহার মন ও 
মুখ সুপ্রস্ন হইলে অগন্ত্য বাক্যের সময় 
বুঝিয়। গুহকে জিজ্ঞান! করিলেন, হে শ্বামিন্ 
ষড়ানন ! ভগবান্ বহাদেব, ভগবতী পাব্বতীকে 
বারাণসীর যে মাহাত্ম্য বলিয়াছেন, তুমি পার্ধ- 
তীর ক্রোড়স্থিত হইয়। গুনিয়াছ, তাহার, কীর্তন 
কর; সেই ক্ষেত্রমহিম৷ শুনিতে আমার অত্যন্ত 
কুচি হইতেছে । কার্তিকের কহিলেন, হে 
মৈত্রাবরূণে ! ভগবান আমার মাতার নিকট 

কাশীথণ্ড। 

যাহ! শ্রবণ করিয়াছি, তাহা বলিতোঁছ। হে 
অনঘ! তুমি তাহা শ্রবণ কর। অধিমুক্ত ক্ষেত্র 
পরম গুহা, তাহাতে সিদ্ধি সন্নিহিত আছে; 
যাহাতে সাক্ষাৎ বিভু অবস্থান করিতেছেন। 
সেই ক্ষেত্র ভূর্লোকে সংলগ্ন নহে, __অন্তরীক্ষ- 
গত! অযোগিগণ তাহা দেখিতে পায় না, কিন্ত 
যোগিগণ দেখেন। হে ব্িপ্র! যে, সংযতাতা! 
ও সমাহিতচিত্ হইয়! সেই ক্ষেত্রে বাস করে, 
সে ত্রিকাল ভোজন করিলেও বাযুভক্ষ খাষির 
তুল্য । যে নিমেষমাত্রও অবিমুক্ত ক্ষেত্রে ব্রহ্ধ- 
চধ্য অবলম্ধনপুর্বক বাস করে, তাহার মহৎ 
'তপঃ অনুষ্ঠান করা হয়। যে লঘু আহার ও 
জিতেন্দিয় হইয়া! তথায় একমাস বাস করে, 
তাহ'র সমস্ত পাশুপত ব্রতের আচরণ করা 
হয়। ক্রোধ ও ইন্দ্রিয় জয় করিয়া স্বধনে 
শরীর শোষণপুর্বক পরাপবাদরহিত ও কিছু 
দান করত এক বৎসর কাশীতে বাম করিলে, 
অন্ত স্থানে সহত্র বংসর তপগ্তা করিলে যে 
ফল হয়, সেই ফল লাত হয়। যে ক্ষেত্রমাহা- 
স্যজ্ঞ হইয়৷ যাবজ্জীবন বাস করে, সে জন্ম- 
মত্যুতয়রহিত হইয়া পরমগতি লাভ করে। 
অন্তস্থানে শতব২সর যোগাভ্যাস করিলেও যে " 

গতি লাভ করা! যায় না, এই স্থানে ঈশ্বরপ্রসাদে 
হেলায় সেই গতি লাভ হয়। ব্রদ্মধাতী ব্যক্তিও 
যদি দৈবাং বারাণসীপুরীতে গ্রমন করে, তবে 
সেই ক্ষেত্রের মাহাস্্যে তাহার সেই ব্রহ্মহত্যা-. 
পাপ নিরৃন্ত হয়। দেহপতন পধ্যন্ত যে বারা- 
ণসী ত্যাগ করে না, প্রন্মহত্যায় তাহার কোন 
প্রকাতিরও পরিবর্তন হয়। যিনি অনন্তচিন্ত 
হইয়৷ সেই ক্ষেত্র ত্যাগ না করেন, তিনি জরা, 
মৃত্যু এবং নুছুঃলহ গর্ভবাস ত্যাগ করেন। 
ধামান্ মাব যদি পৃথিবীতে পুনর্ধবার জন্ম ইচ্ছা 
না করে, তবে দেবধিসেবিত অবিমুক্ত ক্ষেত্র 
ত্যাগ করিবে না। সংসারভয়মোচন অবিমুক্ত 
এবং বিশ্বেশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়া ত্যাগ না 
করিলে পুনব্বার জন্ম হয় না। সহত্র সহস্র পাপ 
করিয়া এখানে পিশাচ হওয়াও ভাল, শত শত "অবিমুক্ত ক্ষেত্রের যে মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া- 
যজ্ঞ করিয়৷ কাশী ব্যতীত ন্বর্গও ভাল নহে.(৬ ছেন, আত্বি মাতার উৎসঙ্গে অবস্থান করিয়া 
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মনুষ্ের অস্তকালে, বখন মূণ্ ভিদ্যমান হয় 

এবং বাত দ্বারা তুদ্যমান হয়, তখন স্মৃতি 
বিলুপ্ত হয়। সেই উংক্রান্তিকালে স্বয়ং 
বিশ্বেশ্বর সাক্ষাৎ হইয়! তারকব্রদ্ধ উপদেশ 
করেন, যাহাতে বানবঞ তন্ময় হয়। মনুষ্যতা 
অনিত্য এবং বনহুপাপসম্ুল, ইহা জানিয়! সং- 
সার-ভয়-নাশক অবিমুক্ত ধাম আশ্রয় করিবে। 

যিনি বিদ্ন কর্তৃক আলোড়িত হইয়াও বারাণসী 
ত্যাগ করেন না, তিনি মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া! হুখান্ত 
লাভ করেন। ধে কাশী মহাপাপসমুহনাশিনী, 
পুণ্যোপচয়কারিণী এবং ভোগ ও মুক্তিদায়িনী, 
কোন্ বুদ্ধিমান সেই কাশী আশ্রয় না করেন ৭ 
ইহা জানিয়৷ মেধাবী মানব অবিমুক্ত ত্যাগ 
করিবে না; যেহেতু অবিমুক্ত ক্ষেত্রপ্রসাদে 
মুক্তি লাভ হয়। সহত্রবদন অনন্েবও যে 
মাহাত্য বলিতে সমর্থ হন না; আমি ছয় মুখে 
অবিমুক্ত ক্ষেত্রের সেই মাহাত্য কিরূপে বলিব? 

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৫॥ 

ষড়ুবিংশ অধ্যায় । 

মণিকর্ণিকাবৃত্তান্ত। 

অগস্তা কহিলেন, হে ভগবন্ স্বন্দ! যদি 

গ্ীসন্ন হইয়া থাক এবং আমাতে অনুতমা 
গীতি থাকে, তবে যাহা! আমার দয়ে অব- 
স্থিত, আহা কীর্তন করুন) কোন্ সময় হইতে 
অবিমুক্ত ক্ষেত্র ভূতলে অত্যন্ত প্রপ্সিদ্ধি লাভ 
করিয়াছে এবং কেনই বা উহা মোক্ষদ? 
কেন এই ভ্রিলোকপুজ্য তীর্থকে মণিকর্ণিকা 
বলে? সেখানে কি পুর্বে নুরধুনী ছিলেন না৷ ? 
এই অবিমুক্ত ক্ষেত্রের বারাণসী, কাশী, রুদ্রা- 
বাস এবং আনন্দ-কানন এই নাম সকল কেন 
হইল? হে শিথিধ্বজ! কেনই বা ইহা 
মহাশ্বশান বলিয়া! বিখ্যাত € আমি এই সকল 
শুনিতে ইচ্ছা করি, আপনি আমার সন্দেহের 

. গ্রমপনোদন করুন। কাণ্তিকের কহিলেন, হে 
কুম্তযোনে! বাহা জিজ্ঞাম৷ করিলে, এ 

১৬৫. 

্রশ্নভার অতুলনীয় / 

পার্ববতীর নিকট দেবদেব যাহা বলিয়াছিলেন, 
তাহা তোমার নিকট বলিতেছি। ম্হাপ্রলয় 
কালে স্থাবরজঙ্গম নষ্ট হইলে সমস্তই হুর) : 
গ্রহ ও তারকাশৃন্য তমোময় ছিল। তধন 
চন্দ, অহোরাত্র, অগ্রি, ভূতল ছিল না। 
সকলই অস্বতন্ত্, বিপংশুন্ত, রঃ তেঞ্জোবিব- 
প্রিতছিল। তখন দ্রষ্টা, শ্রোত1& স্পষ্ট, রূপ, 

রূপ, রস এবং দিল্ুধ কিছুই ছিল মা। এই 
প্রকার ব্রহ্মাবিদ্যাপনেয় গাট আবরণাত্বক অঙ্থ- 
কার হইলে “তৎসং ব্রন্ধ" এই শ্রুতি দ্বারা 
যাহ! অদ্বিতীয় এক প্রীতপাদদিত হয়; যাহা 
মনের &গাচর নয়, বাক্যের বিষী নয়, নামরূপ- 
বশুন্ত ; না স্থুল, না কশ) না ভ্রদ্ব, না দীর্ঘ; 
না লঘূ, না গুরু; যাহার উপচয় এবং অপচয় 
নাই ; বেদও চকিতভাবে যাহাকে “*্অস্তি” 
বলিয়া অভিধান করে; যাহা সত্য, জ্ঞান, 
অনন্ত, আনন্দ এবং শ্রেষ্ঠতেজঃ ; যাহ। অপ্রমেয় 
অনাধার, অবিকার, আকুতিশুন্ত, নির্ণ, যোগি- * 
গমা" সর্বব্যাপী, এক কারণ স্বরূপ, বিকল্প- 
রহিত; আরন্তশূন্ত, নিরাময় এবং উপদ্রব- 
বিবর্জিত) সং জ্ঞাশৃন্ যে ব্রদ্মের এই সকল 
সংজ্ঞা বিকল্লিত হয়) সেই একচর দ্বিতীয় 
ইচ্ছা হইয়াছিল। সেই মুগ্ডিশ্ন বরন 
আপনার লীল| দ্বারা আপনার মুত্তি কল্পন! 
করিলেন। সেই সর্দগ অব্যয় পরব্রন্থ, 
সর্সেশর্্াপ্তণযুক্তা সর্বজ্ঞানময়ী, মঙগলম্বরপা, 
সন্দগামিনী, সর্ন্মধরূপা, সর্দ্দর্শিনী, সর্ন্ব- 
কারিণী, কলের একমাত্র বন্দনীয়া, সকলের 
আর্দিড়ত।, সর্দ্বদায়িনী, সকলের সম্াকৃচেষ্টা- 
স্বরপা, শুদ্ধরূপিণী এশ্বরী মুণ্তি কল্পনা করিয়। " 
অন্তহিত হইলেন। হে প্রিয়ে! আমি সেই 
অমূত্ত পরব্রষ্ের মুর্তি; অর্ধাচীন এবং প্রাচীন 
বুধগণ আমাকে ঈশ্বর বলেন। অনস্তর আমি& 
একাকী স্বচ্ছন্দে বিহার করিতে করিতে নিজ 
শরীর হইতে নিজ শরীরে. [ভচার' 

এ 

্ 

শর শা 
নু 

রর 

,শব এবং স্পৃ্ বস্স কিছুই ছিল নাঁ। গন্ধ, 

অস্বিকা মহাদেবকে ৬ 
ইহাই জিজ্ঞামা করিয়াছিলেন। জগন্মাতা! ':4 
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মুক্তির স্থপ্তি করিলাম । - প্রধান, প্রকৃতি, গুণ- 
বতী, শ্রেষ্টা মায়া, বুদ্ধিতত্বেরে জননী, 
বিকৃতিবর্জিতা তূমিই সেই মৃত্তি। কালম্বরপ 
আদ্য পুরুষ আমি, শক্তিরূপিণী তোমার সহিত 

মুগপহ এই ক্ষেত্র নির্মাণ করিয়াছি । কাগ্ডিকেয় 
কহিলেন, সেই শক্তিই প্রঞ্ণতি, সেই পরমে- 
শ্বরই পুরুষ, হে কুম্তযোনে! স্বপাদতলনিম্মিত 
পরমানন্দরপ, পঞ্চক্রোশ পরিমাণ সেই ক্ষেত্র, 
বিহারপরায়ণ, পরমানন্দস্বরূপ সেই শিব ও 
শিবাকর্তৃক প্রলয়কালেও কখন বিমুক্ত হইবে 
না, এই জন্যই ইহাকে অবিমুক্ত বলে। যখন 
ভূমিবলয় ছিল না। যখন জলের উৎপপ্তি 
হয় নাই, তখন ঈশ্বর বিহার নিমিভ্ এই ক্ষেত্র 
নিশ্বাণ করিয়াছেন। '*ভজ এই ক্ষেত্ররহ্ত 
কেহই জানে ₹:) ইহা কখনও নাস্তিককে 
বলিবে না। ধর্মদশী, অরদ্ধাল, বিনীত, 
ত্রিকালজ্ঞ, শিবভক্ত, শান্ত ও মুমুক্ষুকে বলা 
উচিত। সেই অবধি ইহা। অবিনুক্ত বলিয়। 
কথিত হয়। ইহা! শিবা ও শিবের পথ্যঙ্কস্বরূপ 
এবং শিরশুর মুখাস্পদ , মুঢবৃদ্ধিগণ যখন 
শিব ও শিবার অভাবের ক্সনা করে, তথনই 
নির্বাপকারী এই ক্ষেত্রের অভাবের কল্পন৷ 
করিবে। যোগাদিতে অভিজ্ঞ হইলেও মহে- 
শ্বরের আরাধনা ও কাশীতে গমন না করিলে 
কখনও নির্বাণ লাভ করিতে সক্ষম হয় না। 

এই ক্ষেত্র মোক্ষরূপ আনন্দের হেতু ; এইজন 
পিনাকী ইহার নাম আনন্দকানন অনন্তর অবি- 
মুক্ত রাখিয়াছেন। অথবা অবিমুক্ত নাম করিয়া 
এই ক্ষেত্রে আনন্দকন্দের সর্বপ্রকার বীজ ও 

: অস্কুর হয় বলিয়া ইহার নাম আনন্দকানন ! 
হে অগস্ত্য ! এইরূপে অবিমুক্তও আনন্দ্রকানন 
নামে বিখ্যাত হইয়াছে । এখন মণিকর্ণিকা 

.যেরূপে হইয়াছে, তাহা বলিতেছি। সেই 
আনন্দকাননে রম্জমাণ শিব ও শিবার অপর 
একটীর শ্থজন করিতে ইচ্ছা হইল। আরও 
ভাবিলেন, তাহাতে গুকভার নিক্ষেপ করিয়া 
আমরা স্বচ্ছন্দঢারী হইয়া কেবল কাণী-নৃত- 
গণকে মিরর্ধাণ করিব! সেই স্ষ্টবস্ত সর্বৈ্ব- 

কাশীখণ্ড। 

শবর্যানিধি হইয়। সকলের শ্জন, পালন এবং 
অন্তে সংহার করিবে। চিন্তাতরঙদোলিত, 
সন্্রূপ রত্বপূর্ণ, তমোরপ গ্রাহস্কুল, রজোরপ 
বিদ্রমমণ্তিত চিন্তসমুদ্র স্থির করিয়! তাহার 
প্রনাদে আনন্দকাননে হ্থখে অবস্থান করিব। 
চণ্লচিন্ত চিগ্তাতুর ব্যক্তির হুখ কোথায়? 
জগতের ধাত বিভু ধূর্জাট চিংস্থরপ জগদ্ধাত্রীর 
সহিত এইরূপ নিশ্চয় করিয়া নুধাত্রাবী চক্ষু 
আপনার ৰাম অঙ্গে ব্যাপারিত করিলেন। 
অনন্তর এক ্রৈলোক্যহন্দর পুরুষ আবির্ভূত, 
হইল। সেই পুরুষ শান্ত সব্বগুণে উদ্রিক্ত, 
গান্তীধ্যে সমুদ্রবিজয়ী, ক্ষমাযুক্ত, অনুপম, 
ইন্দনীলচ্যুতি শ্রীমান্ পুণুরীকনয়ন। নুবরর্বর্ণ 
সুপ্রী বন্ধরবুগলপরিধায়ী, প্রচণ্ড বাহুদ্ধয় শোভিত 
তাহার নাভিহ্দঞ্থিত কুশেশন্ন হইতে উত্তম 
আমোদ বিকীর্ণ হইতেছিল; সকল গুণের 
একমাত্র আবাস, সকল কলার একমাত্র নিধি, 
একমাত্র সর্ষোত্তম “পুরুযোত্তম” শব্দ যাহাতে 
অনারোপিত নাম। অনন্তর মহামহিমভূষণ, 
সেই মহাপ্রুষকে দর্শন করিয়৷ মহাদেব কহি- 
লেন, হে অচ্যুত! তুমি মহাবিষ্ হও। বেদ, 
তোমার নিশ্বাস, তাহ! হইতে সকল অবগত 
হইবে। বেদদৃষ্ট মার্গ দ্বার। যথোচিত সকল 
সম্পাদন কর। মহেশবর বুদ্ধিতত্বম্বরূপ সেই 
পুরুষকে ইহা বলিয়া শিবার সহিত আনন্দ- 
কাননে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর ভগবান 
বিঞ্ু মেই আজ্ঞ৷ মস্তকে করিয়৷ কিছুকাল 
ধ্যানপর হইয়া তপস্তীঁতেই মন অভিনিবিষ্ট 
করিলেন। সেই স্থানে চক্র দ্বারা রম?য় 
পুক্করিণী খনন করিয়া স্বকীয় অঙ্গনির্গত ম্বেদ- 
সলিল দ্বারা তাহা পুর্ণ করিলেন। সেই চক্রু- 
পুক্ধরিঈতীরে স্থাণুসঢৃশ শরীর হইয়৷ পঞ্চাশং 
সহস্র বংসর উগ্র তপগ্তা করিলেন । অনস্তর 
মহাদেব, পার্ধতীর সহিত তপঃপ্রভাবে প্রজ্ব- 
লিত নিশ্চল নিমীলিতনেত্র হুষীকেশকে মস্তক 
আন্দোলনপুর্বক কহিলেন, তপস্তার কি মহত্ব? 
চিত্তের কি ধৈর্য ? কি আশ্চর্য, ইন্ধন ব্যতীত 
নিরন্তর অগি জলিতেছে। হে মহাবিষে! * 



ষড়বিংশ অধ্যায় । 

আর তগন্তার প্রয়োজন নাই। হে সত্তম! 
বর প্রার্থনা কর। চতুর্ভুজ এই বাক্যকে মহ!- 
দেবের বাক্য জানিয়৷ নস্ূনপদ্বা উন্মীলন করিয়া 

উঠিলেন। শ্রীবিষ্ণ কহিলেন, হে দেবেশ! 
মহেশ্বর ! যদি প্রসন্ন হইয়া! থাক, তবে এই বর 
দেও, যেন ভবানীর “সহিত তোমাকে সর্বদা 
দেখি। হে শশিশেখর! যেন সকল কমে 

সর্বস্থানে তোমাকে অগ্রে বিচরণ করিতে 
দেখি, আমার চিত্তভ্রমর তোমার চরণপদের 
মকরন্দমধুপানে উত্হুক হইয়া ভ্রান্তি ত্যাগ 
করত নিশ্চল হয়। ভ্রীশিব কহিলেন, হে 
নৃষীকেশ ! হে জনার্দন! তুমি যাহা বলিলে, 
তাহাই হউক ; আরও অন্ত বর দিতেছি। হে 
সুব্রত ! তাহ। শ্রবণ কর। তোমার তপঙ্গার 
মহত্ব দর্শন করিয়া অহিরূপ কর্ণাভরণযুক্ত 

মস্তক যে আন্দোলন করিয়াছি, সেই আন্দো- 
লন বশত কর্ণ হইতে মণিখচিত, রমনয় মণি- 
কণ্িক! পতিত হইয়াছে । অতএব শঙ্ঘচক্র- 
গদ্দাধর ! তোমার চক্রখনন হেতু চত্রপুক্গরিণী 
তীথ বলিয়। বিখ্যাত পবিত্র তীথ 'মুণিকণিকা' 
হউক। যখন আমার কর্ণ হইতে মণিকণিক। 
পতিত হইয়াছে, তখন হইতে এই লোকে 
ইহা মণিকর্ণিকা বলিয়া বিখ্যাত হউক। 
শ্রীবি্ণ কহিলেন, হে পার্সাতীপ্রিয়! তোমার 
মুক্তাকুণগুলপতনে এই তীর্থ, সকল তীর্থ হইতে 
শ্রেষ্ঠ তীথ এবং ইহলোকে যুক্তিক্ষেত্র হউক । 

যেহেতু এই স্থানে পরম জ্যোতি বিকাশ পাই- 
তেছে; অতএব ইহার অপর একটা কাশী 
নাম হউক। হে জগতের রক্ষকারী শিব! 
আমি আর একটা বর প্রার্থনা করিতেছি, 
তাহা অবিচারিতরূপে দান করুন , জরারুজ 
অগ্ডজ আদি চারিপ্রকার ভূতগ্রাম মধ্যে 
আব্রনগান্তম্ব পথ্যন্ত যে কিছু জন্তসংজ্ঞক আছে, 
সেই সকলই কাশীতে মুক্তিলাভ করুক।*হে 
শন্তো! মণিকণিকাভূষণ! যে মহাপ্রাজ্ঞ 
আরুকে ক্ষণবিনাশী, বিপদকে বিপুল, সম্পৎকে 
অতি ভম্থুর এবং মুক্তিকে সেই সেই কর্মের 
পরিণাম ভাবিয়া, এই শ্রেষ্ঠতীথে সন্ধ্যা, জান, 
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জপ, হোম, বেদাধায়ন, তর্পণ দেবতাপুজা;. 
গো, ভুমি, তিল, হিরণ্য, অশ্ব, দীপ, অন্ন, 
অন্বর, ভূষণ এবং কন্ঠাদান, অগ্নিষ্টোমারদি 
সপ্ততন্ত, ব্রতোংসর্গ, বুষোৎসর্গ, লিঙ্গাদি স্থাপন 
কর্ম করে, হে ঈশান! আত্মঘাত প্রায়োপ- 
বেশন ব্যতীত অন্ত শ্রদ্ধানুষ্টিত শুভকম্মম তাহার 
মুক্তিনূপ সম্পদের হেতু হউক। ষে, যে কর্ম 
করিয়া কালান্তরে অনুশোচনা এবং খ্যাপন 

করে না, তাহার সেই কর্ম ইহূলোকে তোমার 
অগ্নগ্রহে অক্ষয় হউক। যে সকল ক্ষেত্র 

আছে, যাহা হইবে এবং যাহ! হইয়াছে. হে 
সদাশিন! সেই সকল তীর্থ হইতে এই তীর্থ 
শুভোদয় হউক। হে সদাশিব! যেমন তোম। 
হইতে উংকুষ্ট মঙ্গল হ্ষিছুই নাই, সেইরূপ এই 
আনন্দকানন হইতে কোন ঞ্্চত্রই অধিক না 
হউক। সাংখাযোগ, আত্মাবলোকন, ব্রত, 
তপত্যা, দান ব্যতীতও এইস্থানে প্রাণীদিগের 
শ্রেয় হউক! শশক, মশক, কীট, পতঙ্গ, 
তুরগ, উরগ, সকলেই পপণক্রোণী কাশীতে মৃত 
হইলে নির্বাণ প্রাপ্ত হউক। কাশীনামগ্রহণ- 
কারীরও পাপ ক্ষয় হউক। কাশীনিবাসী সাধু : 
| গণের সর্দাদাই সত্যঘুগ, উত্তরায়ণ এবং মহো- 

দয় হউক | হে ভ্রিলোচন! সদাশিব! যে 

কোন শ্রত্যুক্ত পবিত্র ন্গেন্্র আছে, তাহা হইতে 
এই ক্ষেত্র অধিকতর ছউক। চারি বেদের 
অধ্যয়নে যে পুণ্য হয়, কাশীতে লক্ষ গায়ত্রী জপ 
করিলে সেই পুণ্য লাভ করা যাউক। 
অগ্লাঙগ যোগাভ্যাস করিলে যে পুণ্য হয়, 
কাশীসেবনে তাহা! হইতে অধিক পুণ্য 
হউক। রুদ্ধ চান্রায়ণাদি করিলে ধে পুণ্য, 
হয়, আনন্দকাননে একমাত্র উপবাস করিলে 
সেই পণ্য লাভ করা যাউক। অন্ত 
স্থানে একশত বৎসর তপশ্চরণ করিলে 
যে শ্রেয় হয়, কাশীতে এক বৎসর মাত্র ভূমি- 
শয্যাশয়ন ব্রত করিলে তাহা হউক! অন্ত 
স্থানে আজন্ম মৌনব্রতু করিলে যে ফল হয়, 
কাশীর্তে এক পক্ষ অথবা একাহ সত্য বাকাঁ 
বলিলে তাহা হউক। অন্থ স্থানে সর্বস্ব দান 
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করিলে যে নুকৃত উক্ত হইয়াছে, কাশীতে সহ 
ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে তাহার অযুতগুণ পুণ্য 
হউক। সকল মুকতিক্ষেত্র সেবা! করিলে যে 
ফল হয়, কাশীতে পঞ্চরাত্র মণিক ণিকা সেবা 
করিলে তাহা হউক । প্রয়াগন্নানে ম্ঙগলপ্রদ 
যে পুণ্য হয়, শ্রদ্ধাপূর্ধবক কাশী দর্শন করিলে 
সেই পুণ্য হউক। অশ্বমেধ এবং রাজশৃয় 
করিলে যে পুণ্য হয়, ম্যমবিশিই হইয়া 
ত্রিরাত্র কাশীবাস করিলে সেই পুণ্য প্রাপ্ত 
হওয়া যাউক'। সম্যকৃ্ূপে তুলাপুরুষ দান 
করিলে যে পুণ্য ভয়, শ্রদ্ধাপূর্বক কাশী দর্শন 
মাত্রে সেই পুণ্য হউক। দেবদেব মহাদেব 
বিষুর এবম্প্রকার বরপ্রার্থনা শুনিয়। প্রসন্ন 
বদনে কহিলেন, “তথাস্ক”। হে মহাবাহু 
বিষণ]! তুমি েদোক্ত বিবিধ স্থষ্টি কর। 
পিতার স্তায় সর্ষভীতের পালক হও এবং 
বিবিধ ধন্মধ্বংসকারিগণের বিধ্বংস বিধান 
কর। অধর্ম-পথস্থিতগণের নাশ বিষয়ে হেতু 
মাত্র হও); তাহার! ত স্বকর্মন দ্বারাই নিহত। 
পরিপর ফল যেমন বৃত্ত হইতে ব্চ্যিত হয়, 
সেইরূপ পাপকারিগণ স্বয়ং পতিত হইবে। 
হে হরে! যাহারা আপনার তপোবলে দর্পিত 
হুইয়। তোমার অবমানন। করিবে, তাহাদিগের 
সংহার আমিই করিব। যাহারা উপপাতকী 
কিংবা মহাপাতকী, তাহারা কাশীকে প্রাপ্ত 
হইয়া পাপমুক্ত হইবে। পকক্রোশ-পরিমিত 
আমার প্রিয় এই ক্ষেত্রে আমার আকঙ্তাই 
বলবতী হইবে; আর কাহারও আন্ঞ। বলবতী 
হইবে না। হে শুনেত্রে পার্ননতি! আমি 
পুনর্বার বিস্ন্ডে কহিলাম, ভ্রেলোক্যবিভ্রম- 
কারী আমি অতি উগ্রতেজে ভ্রমণ করত অবি- 
মুক্তবাসী পাপকারী জন্তগণকে শাসন করিব; 
হে বিষে! তাহাদিগের অন্ত কেহ শাস্ত। 
নাই। শতযোজন দূরে থাকিয়াও যে অবি- 
যুক্ত স্মরণ করিবে সে বহুপাপপুর্ণ হইলেও 
সেই পাপ কতৃক বাধিত হইবে না। দুরস্থিত 
 পাপিগণও যদি মৃত্যুকালে আমার প্রিয় অবি- 
মুক্ত জেত্রর স্মরণ করে, তবে তাহার! পাপ- 
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সমূহমুক্ত হইয়া বর্গ লাভ করে। কাশীম্মরণ- 
পুণে স্্রষ্ট হইয়! পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ রাজা 
হইয়া, অনেক প্রকার ভোগ অনুভব করিয়। 
সেই পুণ্যেই অবিমুক্ত ক্ষেত্র প্রাপ্ত হইয়৷ 
নির্বাণপদ লাভ করে। হে শুচিম্মিতে ! 
ইন্দ্রিয় ও মনকে সংযম করিয়া বহুকাল এই 
স্থানে বাস করিয়া, যদি দৈবযোগে অন্ত স্থানে 
প্রাণত্যাগ করে, তথাপি সে স্বর্গহুখ ভোগ 
করিয়৷ ক্ষিতিপতীশ্বর হইয়৷ পুনব্বার কাশী 
প্রাপ্ত হইয়া অনন্তর মুক্তি লাভ করে। হে 
বিষে]! অবিমুক্ত ক্ষেত্রে বাস কতিপয় মাত্র 
পবিত্র ব্যক্তির মরণানস্তরই মির্্বাণনিমিত্ত হয়, 
কিন্ত পাগীদিগের কালভৈরব ঘাতনানস্তর মোক্ষ 
দ্রায়ক হয়। বিষু; কহিলেন, হে দেবেশ! যে 
ব্যক্তি এই ক্ষেত্রের যথার্থ মাহাত্ম্য অবগত 
নহে এনং অশ্রদ্ধাপুর্র্বক এই স্থানে মৃত হয়, 
তাহার কি গতি হয়? শিব কহিলেন, হে 

সুব্রত! জনার্দন ! অন্ত স্থানে বুতর হুমহা- 
পাতক করিয়া শ্রদ্ধা ও ইহার তত্জানশূন্ত 
হইয়াও যদি এ স্থানে পঞ্চত্ব লাভ করে, এ 
ব্যঞ্তি যদি ইহার মহিমানভিজ্ঞ হয়, তাহা 
হইলে তাহার যে গতি উদ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা 
শ্রবণ কর। পাতকী ব্যক্তি যখন পঞ্চক্রোশী 
কাশীতে প্রবেশ করে, তখন তাহার পাতকসমুহ 
হহির্গমন করে ; কধনও মধ্যে প্রবেশ করিতে 

পারে না। কাশীর পথ্যস্তচারা ত্রিশুলপাশপাণি- 
গণের ভয়ে পাতকসমূহ বাহিরে অবস্থান 

করিলে, প্রবেশ মাঞ্জেই সকল পাপ হইতে 

মুক্ত সুতরাং অপাপ হইয়া মণিকর্ণিকায় 
স্নান করিয়া উতকুষপ্ঠতম পুণ্য প্রাপ্ত হয়। সকল 
তীথে স্নান করিলে যে পুণ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়ঃ 

মণিকর্ণিকায় একবার গ্ধান করিলে সেই পুণ্য 
প্রাপ্ত হয় মৃত্তিকা, গোময়, কুশ, দূর্বধা, অপা- 

মার্গ ও দর্ভাদি ছার! স্বশাখোক্ত স্ধানমন্ত্র পাঠ- 

পূর্বক যথাবিধি মণিকর্ণিকায় শ্রদ্ধাপুর্বক '্নান 

করিলে, সকল তীর্থে ন্নান ও সকল বন্ত দ্বান 

করিলে যে পুণ্য হয় তাহা৷ প্রাপ্ত হয়। অশ্রদ্ধা- 
পুর্বকও মণিকর্ণিকায় যথাবিধানে ল্লান করিলে, 



বড়ুবিংশ অধ্যায় 
স্বগপ্রাপ্তিকর শ্রেষ্ঠ পুণ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। 
শর্ধাপুর্রক যথাবিধানে ন্নান এবং তিল, বহিঃ 
ও বব দ্বার! দেবাদির তর্পণ করিলে সব্বযজ্ছের 
ফল লাভ করা যায়। শ্রদ্ধাশূন্ ব্যক্তি" যদি 
বিধিবৎ স্থান, দেব খষি পিততর্পণ, জপ ও 
দেবপুজা! করে, তবে স্লেও সর্যজ্ছের ফল প্রাপ্ত 
হয়। হে শিবে! জিতেন্দিয় হইয়া মৌন 
অবলম্বনপুন্বক স্নান করিয়া বিশ্বেশ্বর দর্শন 
করিলে সেই নাঁচত্যম ব্যক্তি, সকল ব্রতজন্য 

পুথা লাভ করে। ন্নান, দেবপুজা, জপ, মূল- 

 মৃত্রত্যাগ, দন্তধাবন এবং হোমকার্ধো যত্পুর্্বক 
মৌন অবলম্বন করিবে। উন্বম উপচার 
দ্বার একবার বিখেশ্বর পুজা করিলে 

যাবজ্জীবন শিনপুজার ফল প্রাপ্ত হয়। 
অবিমুক্ত ক্ষেত্রে স্ঠায়েপার্জিত অল ধন 
দান করিলে আর কখনও দরিদ্র হয় না। যে 
অবিমুক্তে বিবিধ ধন থাকিতে ধান করে না, 
সেই মুঢমানন, নিধন প্রাপ্ত হইযা অন্ত স্থানে 
সন্বদ। শোক করে। যে সকল রমণীয় রহ, 

গো, গজ, অশ্ব, অস্বর, সে সকলই * অনিমুক্ত- 
বাসীদিগের মঙ্গল নিমিত্ত বিধাতা কতৃক কুত 
হইছে । যে নর বিশ্বেশ্বরপ্রীতির নিষিত 
কাণীতে স্তায়পূর্র্বক ধন বা নিধন করে, সেই 
সর্নবধ্মবিহ ধন্ট। হে উমে ! কাশী পুরীতে এই 
যে লিঙ্গরূপধর বিশ্বেশ্র দেব আছেন, তাহা 
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পরিমিত অবিমুক্ত মহাক্ষেত্র বলিয়৷ কীর্তিত 
হইয়াছে । তাহাতে কিগ্রশ্বর নামক যে লিগ 
আছে, তাহা জ্যোতিলিঙ্গ জানিবে' নূধ্যদেব 
একদেশে থাকিলেও যেমন সকল লোকেই 
তাকে সর্ধগ বলিয়া দেখে, কাশীতে বিশে- 
শ্বরও সেইরূপ । অন্য স্থানে নানাজন্মার্জিত 
নির্কিত্ব যোগ দ্বারা যে কল লাভ করা যায়, 
কাশীতে প্রাণত্াাগ করিলে সেই ফল প্রত 
হয়। অন্ত স্থানে জিতেন্রিয় হইয়৷ সর্দ্বপ্রকার 
তপস্তা করিলে যে ফল হয়, কাশীতে এক 
রাত্রেই তাহ! লাভ করা যায়। যে নর ক্ষেত্র 
মাহাত্য অবগত নহে এবং শ্রস্ধাশুন্ত, সেও 

তথায় প্রাণত্যাগ করিলে মুক্ত হয়। উগ্রপাপ 
করিয়া কালে কাশী প্রাপ্ত হইয়৷ প্রাণত্যাগ .. 
করিলে, আমার প্রমাদে আমাকে প্রাপ্ত হয়। .. 
আমার প্রসন্নতা ব্যতীত কে কাশীপ্রাপ্ত হয় ? 
হে বিশালাক্ষি! শৃধ্য ভিন দিন্কৎ কাহাকে 
বল! যায়? হে দেবি! কাশীপ্রাপ্ত না হইলে 
কে নিরন্ুর সুখী হয় ? যেহেতু ব্রহ্মাদি দেব- 
গণও প্রাকৃত পাশ দ্বারা নিরন্তর আবন্ধ। 

১ 
কালে কাশী প্রবেশ করিলে অপাপ এবং... 

চা 
এ ও শি. স্টিন 

প্রকৃতি মহদহঙ্গারাদি চতুর্বিংশতি পাশ, সম্ব 
রজঃ তম; ভ্রিগুণ, ধর্খব অর্থ কামাদি কর্ম দ্বারা 
কণে হুদচবগ্ধ মানব কাশী ন্যতীত কিরুপে মুক্ত 
হইবে? যোগ নানা উপসর্গলন্ুল, তগপন্তা 
কষ্টসাধা ; অতএন ফে্জী এবং তপন্তা হইতে 
ভষ্ট হইয়া পুনঃপুনঃ গর্তন্তরেণ সহা করিয়া 
কাশীগ্ত পাপ করিয়াও যদি কাশীতে মুত হয়, 
তনে কুন্রপিশাচ হইয়াও পুনন্বার মুক্তিলাভ 
করিবে। পাপকারিগণও যদি দৈবাং কাশীতে 
মৃত হয়, তবে তাহাদের আর নরকে পতন হয় 
না! যেহেতু তাহাদের আমিই শীস্তা। শরীর 
নাশের অবশ্যস্তাবিতা ও গণের ছুঃসহ ষাতনা , 
চিন্তা করিয়। প্রভূত রাজ্যও পরিত্যাগ করিয় 
কাশীতে আশ্রয় লইবে। মুদারূণ যমদূতগণ 
অতর্কিত ভাবে আগমনপুর্বক পাশে আবদ্ধ 
করিয়া প্রহার করিবে, ইহা! চিন্তা করিয়া শীঘ্র 
কাশী আশ্রয্প করিবে। যে স্থানে পাপ হইতে,যম 
হইতে এবং গর্ভবাস হইতে ভয় নাই, সেই 
কাশীকে কে না আশ্রয় করিবে ? আজ হউক, 
কাল হউক, পরশ্ব হউক, অবশ্তাই মরিতে 
হইনে। অতএব যে কাল পাওয়া যায়, 
সেই সময় মধ্যে কাশী আশ্রয় বিধেয়। 
মরণ হইলে আবার জন্ম, আবার মরণ ; 
অতএব যে স্থানে মরিলে আর জন্ম হয় 
না, পণ্ডিতগণ সেই কাশী আশ্রয় করিবে। 
পুত্র, ক্ষেত্র, কলত্র নামক বিস্কমায়। ত্যাগ 
করিয়া ভবমোচনকারিণী বারাণসী আশ্রয় 
করিবে? কার্তিকেয় কহিলেন, "আমি যুব 
মরণ আমার দৃরবর্ী' এই চিন্ত। মনে আনি- 
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বেন-ন!; কিন্ত "্ঘণ্টাভরণযুক্ত মহিষাধিরূট যম আছে, যে সমস্ত তপন্ত। আছে, তৎসমস্ত অঙ্গ- 
আমাকে লইতে আসিতেছেন” ইহা ভাবিধ। | সম্পন্ন চতুর্কেদ, আমি, তুমি, বঙ্গা, অন্য দেব- 
জীরণপর্ণকূটীর সদৃশ গৃহত্যাগ করত তপক্লাদি | গণ, যাবতীয় পরুক্ষার্থ এবং বিনিধ শক্তি, এতৎ- 
উৎকট শ্রম স্বীকার না করিয়া কাশী গমন 

করিবে। ব্যাস কহিলেন, 'হে সত! কান্তি 
কেয় অগন্ত্যের নিকট এই পাপনাশিনী কথা 
বলিয়া! পুনর্বার বলিম্াছিলেন। 

ষড়্বিংশ অধ্যা সমাপ্ত 

রর 

সপ্তবি'শ অধ্যায় । 

দশহরাস্তোত । 

স্কন্ন কহিলেন, এই আনন্দকানন অবিমুক্ত- 
ক্ষেত্র, যেরপে বারাণসী নামে প্রথিত হইল, 
তৎসন্বন্ধে শির্ধ যাহা বলিয়াছেন, তাহাই 
বলিতেছি। শিব বিথুকে বলিয়াছেন, ডে 
ব্রিলোকনুন্দর মহাবা বিঃ । অবিখুক্ত ক্রেত্র 
বারাণসী নাম যে্নপে প্রাপ্ত হইলেন, তাহা 
শ্রবণ কর। হৃর্য্যবংশোদ্থব মহাতেজা পরুম- 
ধার্মিক রাজ! ভগীবথ, অশ্বমেধীয় অশরক্ষণে 
নিযুক্ত স্বীয় পুর্ন্দপুরুষগণকে কপিলকোপানলে 
দ্ধ শ্রবণ করিয়া, গঙ্গা আনাধনার্থ তপন্পায় 
রুতনিশ্চয় হইয়া রাজ্যভার মন্বীর উপর হিযস্ত 
করিলেন ; অনন্তর সেই যশোরাশি রাজা পিতা- 
মহগণকে উদ্ধার করিতে ইচ্ছুক হইয়া পর্বত, 
শ্রেষ্ট হিমালয়ে গমন করিলেন। হে নিনেন! 
ব্রন্মশাপাল্ল দগ্ধ ্ঃ নিতান্ত দুর্গতিগ্রস্ত 

 প্রারণিগণকে স্বর্গে লইতে গঙ্গা ভিন্ন আর কে 
সমর্থ? গঙ্গা আমারই শিবস্বরূপিণী জলময়ী 
মুর্তি। পরমা প্রকৃতি গঙ্গাই ব বরহ্ষাণ্ডের 
আধার । গঙ্গা! শুদ্ধন্দ্যারূপা, শক্তিত্রয়সমন্ধিতা, 

করুণাত্মিকা, আনন্দামতত্ূ্পিণী এব শুদ্ধধর্মী- 
স্বরূপা। আমি বিশ্বরক্ষার জন্য পরম ্রঙ্গ- 

স্বরূপ] এই জগন্মাত৷ গঙ্গাকে ্বীয় লীলাব্রমে 
ধারণ করিতেছি। বিদ্ু! ব্রেলোক্যে যত 

€ তীর্থ আছে, যত পৃণ্যক্ষত্র আছে, সীর্ববলোকে 
; থে সব ধর্ম আছে, দক্ষিণাুক্ত যে সব যজ্ঞ 

| সমস্তই গঙ্গায় হক্জ্ূপে অবস্থিত। এক গঙ্গা- 
স্নান করিলে, সর্দতীর্থনানকল, সব্বযজ্ঞানুষ্ঠান- 
ফল এবং স্স্ বরতাচন্টণফল লাভ হয়। এক 
ূ গঙ্গান্নান করিলে বহু তপশ্চর্াফল সর্বদানফল 
| এবং ঘোগনিয়মানসঈানল লাভ হয়। গঙ্গা" 

্নায়ী ব্যক্তি, সকল বর্ণ, সকল আশ্রমী, সর্ক- 
বেদজ্ঞ এনং জর্বশ।স্বার্থগামী, জনগ্রণ অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ । মানসিক, বাচিক এবং কায়িক বিবিধ 
দোনে ছুট বান্তি, গ্গ। দর্শনমাত্রেই পবিত্র হয়, 
এ বিস্ে সংশয় নাই। সআবুগে সর্বত্র তীগ, 
ত্রেতারুগে কেনল পুঙ্গরতীথ, দ্বাপরে তীর্থ 
বর্ক্ষেতর এবং কলিকালে কেবল গঙ্গাই তীর্থ । 
হে হরে! পুসাজন্মের অভ্যাসবাসনা বশে, 
আমার পরমান্ুগ্রহবলে গঙ্গাতীরে বাস হয়। 
ত্রগুগে ধ্যানই মোক্ষের কারণ, ত্রেতাযুগে 

তপশ্তাই মুক্তির কারণ, দ্বাপরধুণে ধ্যান তপস্ত। 
উত্ভয়ে মুক্তির কারণ, আর কলিকালে কেবল 
গঙ্গাই মোক্ষের কারণ। যে ব্যক্তি দেহত্যাগ 
না হওয়া পধ্যন্ত গঙ্গাতীর পরিত্যাগ করেন - 
ন1) তিনি বেদান্তবিৎ্, তিনি যোনী এবং তিনি 
সত নদচন্যরতী। কলিধুগে পাপাক্রীন্ত- 

৮দয়, পরদ্রব্যাসক্তচিত্ত, অবৈধাচার মানবগণের 

গঙ্গ বিন। গতি নাই। “গল্গা, গঙ্গা” এই 
প্রকার জপ করিলে, অলক্ষ্মী, কালকর্ণাঁ, হৃহ্ষেপ 
এনং হুশ্চন্তা নিক আঙিতে পারে না। 
বিধে! সতত নিখিল-ভুবন-হিতকারিণী গঙ্গা, 
ভাবান্ুসারে সর্দভূতেরই গ্রহিক পারত্রিক 
ফলদান করিয়া থাকেন। হে হরে! যজ্ঞ) 
দান, তপশ্তা, যোগ, জপ, যম, নিয়মে গঙ্গা- 
সেবার সহআহশের একাংশ ফলও হয় না। 

আষ্াযোগে প্রয়োজন কি? তপশ্তার ফল 
কি? যজ্জেই বা কাজ কি? একমাত্র গঞ্গা-. 
তীরে বাসই ব্রহ্গজ্ঞানের কারণ। হে গোবিন্দ ! 
গঙ্গার দুরস্থ ব্যক্তিও যদি গঙ্গামাহাত্ম্যাভিজ্ঞ হয়, 
তাহা হইলে এবং গঙ্গাভক্তি থাকিলে অযোগা . 
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ব্যক্তির প্রতিও গঙ্গা প্রসন্ন হন। শ্রদ্ধাই পরম  পরমামুক্তি প্রাপ্ত হয়। অগ্নিহোত্র, যজ্ঞ, ব্রত _ 
ৃকষ্ ধর্ম, শরদ্ধাই করান, শ্রন্ধাই পরম তপস্তা, দান এনং তগপন্া,_গঙ্গাতীরে লিঙ্গপুজার 

শ্রদ্ধাই স্বর্গ এবং মোক্ষ ; গঙ্গা শ্রদ্ধাবলেই প্রসন্ন | কোটি ভাগের এক ভাগের সমানও নহে। 
হন । অজ্ঞান রাগলোভাদি দ্বারা বিমোহিতচিভ 
মানবগণের, ধন্ের প্রত্তি বিশেষতঃ গঙ্গার প্রতি 
শ্রদ্ধ। হয় না। ন্হিঃস্থিত জল যেরূপ নারি- 

কেলের অভ্যন্তরে থাকে, সেইরূপ রঙ্গাণ্ডের 
বান্থস্থিত পরমব্রহ্ম স্বরাপ জলই 'জাহ্বী। 

ৃ 
গঙ্গাগমনে নিশ্চয় করিয়া গৃহে তীর্থগমন- 
নিমিন্তক শ্রাদ্ধ করিয়া অবস্থিত হইলে, গন্গা- 
গমনে ষমাক্ সঙ্গল্প করাতেই পূর্র্বপুরুষগণ 
জষ্ট হন। পাপগণ, "হায় কোথায় যাইব 
বলিয়! রোদন করে এবং অবিলম্বে লোভ 

গঙ্গাসন্িধি অপ্ক্ষ!৷ পরমলাভ আর কোথাও মোহাদির সহিত এই বলিষু| পুনঃপুনঃ 
১]াই, অতএব গঙ্গা উপামনাই কর্তবা ; গঙ্গাই 
/ পরম পু&ুষ। ছে হরে! পণ্ডিত, গুণনান 

এবং দ্রানশীগ হইলেও শক্তিস:ও যদি গ্গান্নান 
না করে) ত তাহান্ন জন্ম বিফল । সে বাক্তি 
ক্ণিকালে গঙ্গা ভজনা না! করে, তাছার কুল, 

বিদ্যা, যক্, তপস্তা এপ, দ্রানাদি সকপই 
বিফল । বিধিপুর্বাক গঙ্গাজলে স্নান প্জা 
করিলে যাদুশ ফল হয়, গুণবান পাত্রের অচ্চ- 
নাতে তাুশ ফল হয় না। আবার তেজঃপকুপ 
অগ্নি এই গঙ্গার গর্ভে, ইনি আমার বীধ্যে 
একান্ত সর্বদোষের দাহিকা এনং 

সর্দপাপবিনাশিনী । গঙ্গ ম্মরণমাত্রেই পাপ- 
রাশিপিগ্রর, বনজজাহত পব্বাতর ন্যায় শতবা 
বিদীর্ণ হয়। যে একাকী গঙ্গায় গমন করে 
এবং ভক্তি পুন্দক যে তাহার অনুমোদন ঝরে, 
এই উভয় ব্যক্তিরই ফল সমান; এ বিষয়ে 
ভক্তিই কারণ । গমন, অবস্থান, ৪প, ধ্যান, 
ভোঙ্গন, জাগরণ, শ্বাসপরিত্যাগ, বাক)প্রর়োগ 
সকল সময়েই যে ব্যক্তি গঙ্গা স্বরণ করে, সে 

শি শ্রশ্1 - 
সখি সা ( 

মন্তণা করে যে, যাহাতে এক ব্যক্তি গঙ্গায় 
| যাইতে না পারে, এইরূপ বিদ্ধ করিব; গঙ্গায় 
যাইলেও ত এ আমাদের উচ্ছ্দেসাধন করিবে। 
গগাঙ্গানের জন গৃহ হইতে নিষ্্রান্ত হইলে, 
পাপরাশি নিরাশ হইথ্া প্রতি পদক্ষেপে, 
ক্রমে ভ্রুমে হার শরীর ঞ্ুইতে নির্গত 
হইতে খাকে হে হরে! পুণ্যবান মানব, 
পূর্নজণাঞ্জিত পুণ্যবলেই লোভাদি পরিত্যাগ- 
পুর্নাক মন্দবিদ্বরাশি দর করিয়! গঙ্গার সন্নিহিত 
হইতে সমর্থ হয়। বাণিজ্য, দান্য, মূল্যগ্রহণ 
বা অন্ত কোন প্রসঙ্গে কামাসক্ত ব্যক্তিও যর্দি 
গঙ্গন্সন করে, সেও স্বর্গে যায়া। অনিচ্ছা- 

ব্রমে স্পশ করিলে অগ্রি যেমন দাহ 
করে, তদ্প অনিচ্ছাক্রমে ম্লান করি- 

লেগ গঙ্গা পাপ নট করেন। যতকাল গঙ্গা- 

স্নান না করা হয়, তাবং সংসারে ঘুরিতে হয়, 
গঙ্গান্নান করিলে, দেহীর আর সংসারক 
অনুভন করিতে হয় না। যে ব্যক্তি, দুটবিশ্বাস 

' সহকারে গঙ্গাজলে ম্নান করে, সে মনুষ্যচম্মীবূত * 
ভব-বন্ধনমুক্ত হয় । যে ব্য, পিহগখোদ্েশে : 

গুড়, ঘ্বত্, তিলমপুখুও্ড পায়ম ভগ্িভাবে গঙ্গা- 
জলে নিক্ষেপ করে, হে হরে! তাহার পিতৃগণ, 

দেবতা, এ বিঝয়ে সংশয় নাই। গঙ্গান্নানার্থ 
বহির্গত হইয়া যদি পথিমধ্যে মৃত্যু হয়, ত মেই 
বাক্তিও শিঃসংশয় গঙ্গান্নানফল প্রাপ্ত হয়। 

সেই কার্যফলেই শত বংসর উপ্তিলাহ করেন! যাহারা গঙ্গার মাহাত্ম্য পাঠ বা! শ্রবণ করে, 
এবং তাহার! পরিতুষ্ট হইরা৷ কর্মকার ধিনিধ | তাহারাও অশেম মহাপাতক হইতে মুক্ত হয়, 
কামনা পূর্ণ করেন। যেমন এক পির্গ পুজা 
করিলে, নিখিল জগংপুজা! কর! হয়, তদ্রুপ 

এ ব্ষিয়ে সংশয় নাই। হে বিবেগ! দূর্ৃ্ধি 
ুরাচার, কুতার্কিক এক সংশয়াত্মা মানবগণ, 

এক গচ্গান্নান করিলে সন্্তীর্থসেবাফল প্রাপ্ত | মোহ বশতঃ গণ্গাকে অন্ক নদীর স্তায় বিবেচনা 
হওয়া যায়। যে মানব গঙ্গ্লান করিয়া । করে। পুর্ববজন্কৃত দান, তপন্তা, ব্রত নিয়- 
প্রত্যহ,পুজা করে, সে, এক জন্মেই নিশ্চয় মের প্রভাবে, মান্বগণের ইহজান্ম গ্গীর. প্রতি 
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[ক্ত হয়। বর্ষা, গঙ্গাভক্তদিগের জন্য, 
ইন্্াদি লোকে রমগীয়তোগ-সম্পন্ন হ্যরাজি 

নিশ্মাণ করিয়া রাখেন। অণিমাদি “সিদ্ধিসমূহ, 
.সিদ্ধির উপায় সকল, স্পর্শমণি প্রভৃতি বুতর 
স্পর্শচিহু, বতুখচিত প্রাসাদাবলী এবং চিন্তা- 
মণিসমূহ, কলিকলুষভয়ে গঙ্গাজল মধ্যে অবস্থান 
করেন, এইজন্তই কলিকালে ইঠ্টসিদ্ধিদায়িনী 
গঙ্গার সেব। কর! কতব্য । সূর্ষেধেদয়ে অন্ধকার 
রাশির সায়, বজ্রপাতভয়ে পর্ত্বতবৃন্দের স্তায়; 
গ্ররুড় দর্শনে স্শকুলের ন্তায়, পবনাহত মেঘ- 
মালার স্তায়, তন্বজ্জানোদয়ে অজ্ঞানের স্যায়, 

সিংহদর্শনে পণ্গণের স্তায়, সকল পাপ, গঙ্গা- 
দর্শনমাত্রে ভিয়মাণ হয়। উত্তম ওঁষধ-সেবনে 
রোগ সকল যেমন নষ্ট হুয়, লোভাধিক্যে গ৭- 
রাশি যেমন বিলুপ্ত হয়, অগাধ হ্রদে অবগাহন 
করিলে গ্রীন্রতাপলমূহ যেমন বিদরিত হয়,অপ্থি- 
ক্ষুলিঙ্গে যেমন তুলারাশি ততক্ষণা ভম্মসাং 
হয়, তদ্প গঙ্গাজল স্পর্শনমাত্রে তত্ক্ষণাং 
অসংশয়ে দোষরাশি বিদুরিত হয় । ক্রোধোধয়ে 
যেমন তপঙ্। নষ্ট হয়, কামদোনে যেমন বিবেক 
বিলুপ্ত হয়, নীতির অভাবে যেমন লক্ষ্মী চলিয়া 
যান, অভিমানে যেমন বিদ্যা নাশ হয়, দন্ত 
কৌটিল্য এবং মায়াবশে যেমন ধর্বনাশ হয়, 
তদ্রপ গঙ্গাদর্শন মাত্রেই পাপরাশি বিনষ্ট হয়। 
বিহ্যুৎস্ফুরণচঞ্চল হূর্ণভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া 
যেব্যক্তি গঙ্গা সেবন করে, এ জগতে মে অতীব 
বুদ্ধিমান । যে সব মনুষ্য নিপ্পাপ, তাহারা 
থিবীতেই গঙ্গাকে, সহত্র হৃর্ধাসত্বশী পরম- 
[তিঃস্বরূপ! অবলোকন করে। পাপপ্রতি- 

হতনেত্র নাস্তিকেরা গঙ্গাকে সাধারণজলপুর্ণ 
সাধারণ নদীর স্তায় অবলোকন করে। আমি 
দয়! করিয়া জনগণের সংসার মোচন করিবার 
জন্ত গঙ্গাতরঙ্গরপে ন্বর্গসোপান নিম্মাণ করিয়া 
রাখিয়াছি। শ্রীমতী গঙ্গার তীরে, সকল 
কালই শুভ এবং সকল লোকই দানের পাত্র। 
কল যজ্দের মধ্যে যেমন অশ্বমেধযজ্ঞ, সকল 
পর্বতের যধ্যে. যেমন হিযালক্স, ব্রতঙ্মমুহের 
মতি সত, দান সমুদায়ের মধ্যে যেমন 

কাশীখণ্ড | 

অভয়দান, তপচ্ঠার মধ্য যেমন প্রাণ্ণায়াম, মন্ত 
সকলের মধ্যে যেমন প্রণব, ধন্মের মধ্যে যেমন 

অহিৎসা, সকল কাম্যবন্তর মধ্যে যেমন লক্ষ্মী, 
বিদ্যাসঘৃহের মধ্যে যেমন অগ্রবিদ্যা, স্্রীলো- 
কের মধ্যে যেমন গৌরী, হে পুরুষোত্তম ! সচল 
দেবগণের মধ্যে যেমন তু'ম এবং সকল পাত্রের 
মধো যেমন শিবভক্ত প্রধান, তদ্রপ সকল 
তীর্থের মধ্যে গঙ্গাতীর্ঘ ই শ্রেঈ! হে হরে! যে 
মহামতি, তোমাতে এবং আমাতে ভেদ জ্ঞান 
ন। করে, সে-ই শিবভক্ত, সে-ই মহাপাশুপত। 
এই প্ণ্যবাহিনী গঙ্গা, পাপরূপ ধূলিপটলের 
উডচয়নকারিণী মহাবাতা।; ইনি পাপপাদপ- 
চ্ছেদনে কুঠাররূপিণী এবং ইনি পাপদারচয় 
দাহনে দাবানলম্বরূপা । নানারপসম্পন্ন পিত়- 
গণ সর্ববদ! এই সব গাথা কীর্তন করেন, আমা- 
দের বংশে কি গঙ্গাঙ্গায়ী কোন সম্ভান জন্মগ্রহণ 
করিবে; দীন, অনাথ এবং ছুঃখীদিগকে পরি- 
ওপ্ত করিয়াও শ্রদ্ধা এবং বিধি সহকারে গঙগ।- 
ন্নান করিয়৷ দেবতা, ঝধিগণের তর্পণ করিবার 
পর আমাদিগকে অগ্রলিপুর্ণ জল প্রদান 
করিবে, শিব এবং বিঝুর প্রতি সমদশা. ভক্তি- 
সহকারে শিবব্ধু'মন্দিরনিম্্ীতা, শিববিষু- 
মন্দিরমার্জনাদিকারী সন্তান কফেদছ আমাদের 
২শে হয়। ইচ্ছাতেই হউক, আর অনি- 

চ্ছাতেই হউক, গঙ্গায় মরিলে, কি মানব, কি 
তির্ঘযকৃদ্গাতি প্রভৃতি যে-ই হউক না কেন, 
তাহার আর নরক দর্শন হয় না। যাহারা 
গঙ্গাতীরে থাকিয়৷ অন্ত শীর্থের প্রশংসা করে 
এবং গঙ্গার প্রতি সমাদর করে না, তাহারা 
নরকে যায়। যে পুক্রষাধম আমার, তোমার 
এন্ং গঙ্গার প্রতি দ্বেষ করে, সে আম্মীয় জন- 
গণের সহিত ঘোর নরকে যায়! যষ্টি সহস্র 
মদীয়গণ, সববদ! গঙ্গাকে রক্ষা! করিতেছে; 
তাহা ব্রা অভক্ত এবং পাপিষ্টগণের গঙ্গাবাসে 
বিদ্ধ করিয়৷ থাকে। তাহারা, কাম, ক্রোধ, 
মহামোহ এবং লোভ প্রন্থতি নিশিত শরনিকর 
দ্বারা মান্বগণের গঙ্গাবাপবুদ্ধি ছেদন করে এবং 
গঙ্গাবাস করিতেও দেয় না। যে ব্যক্তি গঙ্গ- 
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বাস করে, দেই মুনি, সে-ই পণ্ডিত এবং 
সেই ঝ)ক্তিকেই ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষে কতার্থ 
জানিবে। একবার গল্গান্নান করিলে অশ্বমেধ 
যজ্জের ফল হয়, গল্ায় পিতৃতর্পণ করিলে, 
তাহাদিগকে নরকসাগব হইতে উদ্ধার করা 
হয়। যে পুণ্াবান্ 'বাক্তি এক মাস নিরন্তর 
গঙ্গাল্লান করে, সে ব্যক্তি যত দিন ইন্দ থাকেন, 
ততদিন, পূর্বাপূরুষণণের সহিত ইল্দলোকে 
বাস করে। যে পুণ্যনান বাক্তি, নিরন্তর এক 
শসর গঙ্গাম্সান করে, সেই মানুষ, বিধুদলোক 

/ প্রাপ্ত হইয়া হখে বাস করে। যে মানব, 
যাবজ্জীবন প্রত্যহ গঙ্গান্নান করে, তাহাকে 
জীবন্ুক্ত বলিয়া জানিবে এবং দেহান্তে সে 
নির্বাণমুক্তিই লাভ করে। গঙ্গাজলে, তিথি, 
নক্ষত্র, পর্বার্দি অপেক্ষা করিবার প্রয়োজন 

নাই; গল্গান্নান মাত্রেই সঞ্চিত পাপ বিনষ্ট হয়। 
যে বাক্তি, হৃখসেব্য গঙ্গাতীর আশ্রয় না করে, 
দে পণ্ডিত হইলেও মূর্খ, শক্তিযুক্ত হইলেও 
অশক্ত। ধদি গঙ্গাসেবাই না করা গেল, তবে, 
রোগশূন্ত জীবনের ফল কি, কিন্তুত 'সম্পত্তিরই 
ব! প্রয়োজন কি এবং নির্মল বুদ্ধিরই বা আব- 

' শক কি? যে মানব, পঙ্গাপ্রতিমুত্তির জন্য 
মন্দির নিন্মাণ করাইয়। দেয়, মে বিনিধ প্রকার 
ভোগ করিয়া পরলোকে গঙ্গালোকে বাম করে। 

যাহারা সাদরে, নিত্য গঙ্গামাহাস্ম্য শ্রবণ করিয়! 
ধনদান দ্বার! পাঠককে সন্তুষ্ট করে, তাহাদিগের 
গঙ্গান্নানকল হয়। যে ব্যক্তি, পিতগণের 
উদ্দেশে, গঙ্গাজল দ্বারা এরশবলিঙগ সান করায়, 
তাহার পিতগণ, মহানরকে থাকিলেও হপ্তি- 

লাভ করে। আটবার মন্ত্পুত শুগঞ্ধি বস্টপুত 
গঙ্গাজল দ্বারা লিঙ্গের নান করানতে দূত 
দ্বারা স্নান করান অপেক্ষা অধিক ফল,পণ্ডিতেরা 

ইহা! বলেন। যে ব্যক্তি শঙ্গাজলের সহিত 
নিম্নলিখিত অষ্টবিধ দ্রব্য, সার্ধ দ্বাদশ পল 

- পরিমিত পাত্রে লইয়! তন্বারা হৃধ্যকে একবার 
মাত্র অর্থ্য প্রদান করে, সে, স্বীয় পিত্গণের 
সহিত অতি তেজন্বী বিমানযোগে গিয়া! ুধ্য- 

লোকে সসম্মানে বাস করে। জল, গো-ছুগ, 

কৃশাগ্, গব্য-ত, মধুং গব্যদধি, রক্ত. করব... 
এবং রক্তচন্দন এই অষ্টা্গ অধ্ধ্য সুর্ধ্যের অতীব * 
সন্তোষপ্রপ বলিয়া কথিত হইয়াছে । হে বিষ্ো!, 
অন্ত জল অপেক্ষা গন্গাজলে কোটি গুণ ফল। 
যে নুবুদ্ধি ব্যক্তি, স্ীৰ শক্তি অনুসারে  গঙ্গ।- 
তীরে দেবাল্য় নির্বাণ করে, অন্য অর্থ প্রতিষ্ঠ। 
অপেক্ষা তাহার কোটিগুণ অধিক কল হয়। 
অন্তাত্র অশ্ব, বট, আম প্রভৃতি বৃক্ষরোপণে বে 
ফল হয় এবং অন্টাত্র বাপী, কূপ, তড়াগ, 
8৮২ অন্নসর এবং পুষ্পবাটা প্রভৃতি 
প্রতিষ্ঠায় যে পুণ্য হয়, গঙ্গাদর্শনমাতত্র সে পুণ্য 
রে হয়, গঙ্গাম্পর্শে তদপেক্ষা অধিক পুণ্য । 
কন্াদানে যে পুণ্য হয়, গোকে অননদান করিলে 
যে পুণ্য হয়, গণ্ডষমাক্রগঙ্গাজল পানে তাপেক্ষা 

শতগুণ পুপা হয়। হে গ্ঈনার্দন! সহত্র 
চান্দদ্রিণে যে পুণ্য হয়, গঙ্গাজলপানে তদপেক্ষা 
অধিক ফলপ্রাপ্তি হয়। হে হরে! ভক্তিপুর্্ঘক 
গঙ্গান্ানের অন্য কি ফল বলিব, অক্ষয় স্বর্গ 
অথনা৷ নির্বাণ মুক্তিই ইহার ফল। যে মানব, 
গঙ্গার পাদুকামুগল নিত্য পুজা করে, তাহার 
দার্ঘ আমু, পৃণ্য, ধন, বনু পুত্র, ন্বর্গ এবং মুজি, 
লাভ হয়। হে হরে! গঙ্গার তুল্য, কলি- 

কল্মনাশী তীর্থ আর নাই রে অবিমুক্ত 
ক্ষেত্রের সমান মুক্তিপ্রদ ক্ষেত্র আর নাই। 
যমকিঙ্গরগণ, গলঙ্গান্নানরত মানবের দর্শন- 
মাত্রেই সিংহদর্শনে মুগগণের স্তায় দশধিকে 
পলায়ন করে। গঙ্গাভজননিরত, গঙ্গাতীরবাসী 
মানবের যখোচিত পুজা করিলে অশ্বমেধ যজ্েরু 

ফল হয়। পবিত্র গঙ্গাতীরে, ভক্তিপূর্ন্নক, গো 
ভূমি এবং সুবর্ণ দান করিলে, মানব ছুঃখসন্ুল 
সংসারে আর জন্মগ্রহণ করে না। বস্ত্নানে 
দীর্ঘ আযুধ, পুপ্তক দানে জ্ঞান, অন্নদানে 
সম্পত্তি এবং কন্ঠাদানে কীন্তি লাভ হয়। হে 
হরে! অন্তত্র ব্রত,. দান, জপ, তপ প্রভাতি 

যে কর্ম করা যায়, গঙ্গাতীরে করিলে তৎসমস্তই 
কোটি গুণাধিক হয়। হে বিষেগো! যেব্যক্তি 
গঙ্গাতীয়ে যথাবিধি সবংসা ধেনু দান করে, সে 
কামধেনুদাতার স্তায় পিতৃগণ, হৃদৃ - বান্ধবগণ 
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. জন্পন্ন হইয়া ধনু রোম-সম-সংখ্যক যুগ গো. 
লোকে অথবা! মদীয়লোকে দেবগণেরও অলভ্য 
« নানাবিধ কামভোগ্য সমুদয় ভোগ করিবার পর, 
'«ধমধান্যসমন্ধ, রত্বকার্চনসম্পন্ন, শীলবিদ্যাসমন্ধিত 
, সন্ঘশে জন্মগ্রহণ করে। তথায় পত্র-পৌত্র- 
, সমন্বিত হইয়! বিপুল ভৌম ভাগ্যরাশি ভোগ 

করিবার পর পূর্বাজন্মবাসনাবশে কাশীধামে 
উত্তরবাহিী গঙ্গান সমীপস্থ হইয়! বিশ্বেশ্বরের 

' আরাধনা করত যথাকালে দেহান্ত হইলে, 
মুক্তি লাভ করে। গঙ্গাতীরে যাষ্ট দণ্ড পরিমিত 

' ভূভাগ যে ব্যক্তি দান করে, তাহার পুণ্যফল 
শ্রধণ কর; হে হরে! সেই ব্যক্তি, উক্ত | পরমগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। 
ভূভাগের ত্রসরেণু সমসংখ্যক ঘুগ, ইন্চন্দ- 
লোকে, হৃদয়প্রিয় টভাগ্যনিচয় ভোগ করিবার 
পর, মহাধর্তপরায়ণ সপ্তদ্বীপাধিপতি হইয়! 

কাশীখণ্ড 

: জমভিব্যাহারে সর্বররতালন্কৃত এবং সর্ববসমৃদ্ধি- গুণ, উত্তরায়ণ দক্ষিণায়ন সংক্রান্তিতে দশলক্ষ- 
গুণ ফল হয়। সোমবারে চন্ত্রগ্রহণ এবং 
রনিবারে শৃধ্যগ্রহণ হইলে চূড়ামণিযোগ হয়, 
চুড়ামণিযোগে গঙ্গান্নানে অসংখা ফল। হে 
বিষণ! আান, দান, জপ, হোম-_এই গঙ্গা- 
তীরে চুড়ামণিযোগে__যাহা যাহা করিবে, তৎ- 
সমস্তই অক্ষর। শ্রদ্ধাভক্তিযুক্ত হইয়া বিধি- 
পুন্নক গল্গান্নান করিলে, ব্রহ্মঘাতীও শুদ্ধি 

লাভ করে, অন্য পাতকীর কথা কি আর 
বলিতে হইবে রুমি কীট পঙ্জ প্রভৃতি যে 
প্রাণী গঙ্গাতীরে মৃত হুয় এবং যে সকল বৃক্ষ 
তীর হইতে গঙ্গায় পড়ুয়৷ বিনষ্ট হয়, তাহারাও 

হে হরে! 
গরুডধ্বজ! জ্যোষ্ঠ মাস, শুকপক্ষ, হস্তানক্ষত্র- 

যুক্ত দশমী তিথিতে, স্থপুদ্ধি নর অথবা নারী, 
গঙগাতীরে ভক্তিভাবে নিশায় জাগরণ করিবে 

নরকস্থ সকল পিডগণকে স্বর্গে নীত করে এবং ! এবং দিবসে দশবিধ সুগন্ধ পুষ্প) নৈবেদ্য, 
্বর্গস্থ সকল পিঠুগণকে মুক্তিলাভ করাইয়া | দশবিধ ফল, দশ প্রদাপ এবং দশাঙ্গ ধূপ দ্বারা 
সেই মহাতেজাঃ স্বয়ং অন্তে জ্ঞানাসি ছারা 
পাঞ্চভৌতিক অবিদ্যা ছেদন পুরুঃসর, পরম 
বৈরাগ্য লাভ করত উত্তম যোগধুক্ত হইয়া 
অথবা অবিমুক্ত ক্ষেত্র প্রাপ্ত হইয়৷ পরম ব্রক্গ 
লাভ করে। হে হরে! হে বিষ্োো! যেব্যপ্তি 
গঙ্গাতীরে অশীতি রত্তিকা! পরিমিত অত্যুজ্ছুল- 
ব্র্ণসম্পনন সুবর্ণও, বর্ণশ্রেষ্টকে দান করে, সে 
ব্যক্তি, বর্গাগুমধ্যবস্তী সম্থলোকে সর্ব্বপুজিত 
এবং সর্বশ্র্যসম্পনন হইয়া মণিকার্চনখচিত 
সর্বাগামী শুভ বিমানে অধিষ্ঠান করত মহা- 
প্রলয় কাল পধ্যস্ত মনোহর ভোগ্যসশূহ' ভোগ 

' করে, অনন্তর, জন্ুদ্বীপে প্রতাপসম্পন্ন একচ্ছত্রী 
রাজ! হুইয়৷ অবিমুক্ত ক্ষেত্র লাভ করত নির্ববাণ- 
প্ প্রাপ্ত হয়। জন্মনক্ষত্রে ভক্তিপুর্ব্বক গঙ্গা- 
গান করিলে আজন্ম-সঞ্চিত পাপরাশি হইতে 
ক্ষপমধ্যে মুক্তিলাভ হয়। বৈশাখ, কার্তিক 
এবং মাঘ মাসে গঙ্গাঙ্গান হুলভ) অমাবন্তায় 

গঙ্কান্ানে শতগুণ, সংত্রান্ততে সহত্রত গু, 
চন্দ্রহ্র্ঘাগ্রহণে লক্ষগুণ এবং ব্যতীপাতে অন্ত 

“ফল হয়, * বিযুব সংক্রান্তিতে গঙ্গাস্ানে অযুত 

যথাবিধি শ্রদ্ধাহকারে দশবার গঙ্গাপুজ। 
করিবে। দশ প্রস্থতি সদ্ধত তিল গঙ্গাজলে 

নিক্ষেপ করিবে ; নিমলিখিত মন্ত্র পাঠকপুর্ব্বক 
গুড়শক্ত,ময় দশ পিণড প্রদান করিবে । তং- 
পরে "নম; শিবায়ৈ” অনন্তর 'নারায়ণো,, 
তারপর “দশহরায়ৈ' শেষে গঙ্গায় এই মন্ত্রের 
সর্বাশেষে স্সাহা এবং সন্বপ্রথমে প্রণৰ যোগ 
করিবে, তাহাতে সর্ন্বশুদ্ধ বিংশত্যক্ষর মন্ত্র 
হইবে! পুজা, দান, জুপ, হোম, এই মন্ 
দ্বারাই হইবে। পঞ্চামুত দ্বারা বিশোধিতা 
গঙ্গােবীকে প্রতিষ্ঠা করিয়। পুজা করিবে। 
অনন্তর তাহার ধ্যান করিবে। গঙ্গ। চতুর্ভ'জা, 
ত্রিনেত্রা, নদনদীসেবিতা, তাহার শরীরব্টিতে 
লাবণ্যামৃত খেলিয়া বেড়াইতেছে; তাহার 
উত্তম, চতুর্ভজে পূর্ণকু্ত, শুর্লপদ্ন, বর এবং 
অভয় বিরাজমান। তিনি অধুত শশধর-স্ৃশী, 
অতীব সৌম্যাকৃতি, তিনি চামরব্যজন-বীজিতা 
এবং শ্বেতচ্ছত্রশোভিত৷ । তিনি অমৃতসেকে 

মহীতল প্লাবিত করিতেছেন, দিবাগঞ্ধ তাহার 
পার্দফুগল ত্রেলোক্যবাসীর পুজিত, মহধিগণ 



সপ্তবিংশ অধ্যায় 

উত্তমরূপে তাহার স্তব করিতেছেন। ধ্যানাস্তে 
পুর্ন্বোক্ত মন্ত্র ঘ্বারা ধূপ-দীপাদি উপহার দ্বারা 
গঙ্গাপুজ৷ করিয়া প্রতিমার অগ্রে অক্ষত এব্ং 
চন্দন দ্বার। নির্মিত আমার, তোমার, ব্রহ্ধার, 

সুর্যের, হিমালয়ের এবং ভগীরথের প্রতিমৃত্তি 
পুজা করিবে ৷ অনন্থর, দশ জন ব্রহ্মাণকে 
সাদরে দশপ্রস্থ তিল দিবে । পল, কুড়ব, প্রস্থ, 
আটক এবং দ্রোণ এই ম্ব পরিমাণপাত্র, ধান্া- 
হা এতংসমস্ত যথাক্রমে ( পুর্ব 
পূর্ব হইতে ] চারগুণ করিয়া বড়। মহশ্টয, 
কচ্ছপ, মণ্ক, মকর প্রভৃতি জলচর অন্ত, হস, 

কারগুব, বক, চক্রবাক, টি টভ এবং সারস 
পক্ষী নকল, শক্তি-অনুসারে, সুবর্ণ, রৌপ্য, 
তাম অথব| পিক দ্বারা নিশ্মাণ করিয়া তৎ- 
সমস্ত গন্ধপ্স্প দ্বার৷ পুজা করিয়া পুজক, 
গঙ্গাতে তাহ] নিক্ষেপ করিবে । বিভ্ত-শাঠ্য- 
বিবর্জিত হইয়। যথাবিধি এইরূপ করিয়া উপ- 
বাণী থাকিলে, বক্ষ্যমাণ দশপাপ হইতে মুক্তি- 
লাভ করে। অনন্তবস্তর গ্রহণ, অবৈধ হিৎসা 

এবং পরদাঁরসেবা, কায়িকপাপ এই ত্রিবিধ। 
পুরুষবচন, মিথ্য। কথা, সন্বপ্রকার পৈশুন্য 
এবং অসন্বদ্ধ বাক্যপ্রয়োগ এই চতুর্নিধ 
নাচিকপাপ। পরদছব্োর প্রতি অভিথ্যান, 
মনে মনে অনিষ্টচিন্তা এবং অসতা বস্থর প্রতি 

একান্ত আসঞ্ডি, এই ত্রিবিধ মানসপাপ। হে 
গদাধর! দশজনমার্ভিত এই দশবিধ পাপ 
হইতে (এই কম্ম-কলে) মত্য সত্যই মুক্তি- 
লাভ হয়, এ বিষয়ে ভ্রংশয় নাই । আর (এই 
দ্শমীকুত্যকলে | দশজন পুর্বপুরুষ এবং দশ- 
জন অধস্তন-পুরুষকে নরকোন্তীর্ণ করে। 
( পুজান্তে ) গঙ্গার নিকট এই কক্ষ্যমাণ স্তব 
পাঠ করিবে; “শিবা শিবদা গঙ্গাকে ধারংবার 
নমস্কার, হে বিদ্ুরূপে ! তোমাকে নমস্কার, হে 
বহ্গম্বরপিণি! তোমাক নমস্কার, হেন রুদ্র- 
রূপিণি ! তোমাকে নমস্কার ; শঞ্করি ! তোমাকে 
বারবার নমস্কার। হে সর্বাদেবস্বরপিণি! 
ভবরোগের ওষধরূপে ! তোমাকে নমস্কার ! 
তুমি সকলেরই সব্ববিধ রোগে, বৈদ্য্রেষ্ঠা ) 

৬১৫ 

তোমাকে নমস্কার ; হে চরাচরবিষবিধাতিনি.(/ 
তোমাকে নমস্কার । হে সংসারবিষনাশিনি1+ 
জীবনরূপে ! তোমাকে নমস্কার ; তুমি ত্রিতাপ-; 
হ্ত্রী, জীবনের ঈশ্বরী, তোমাকে বারবার ; 
নমস্কার। হে শান্তিমমৃহসম্পাদনকারিণি ! 
শুদ্ধকূপে ! তোমাকে নমস্কার ; হে সর্বশুদ্ধি- 
বিধায়িনি! তোমার মুর্তি পাপমনুহের শত্রু, 

তোমাকে নমস্কার । তুমি ভোগ-মোক্ষপ্রদারিনী 
মঙ্গলদাত্রী ; তোমাকে বারবার নমস্কার । হে 
ভোগবতি! তুমি ভোঙ্মোপভোগদাস্লিনী ; 
তোমাকে নমস্কার ! হে মন্দাকিনি ! তোমাকে 
নমস্কার ; হে স্বর্গদায়িনি। তোমাকে বারবার 
নমঞ্জার। হে ভ্রেলোক্যভৃষণস্বরূপে ! তোমাকে 
নমস্কার) হে ত্রিপঞ্গে ! তোমাকে বার বার 
নমস্কার ; হে ত্রিশুরুসংস্থে! হে ক্ষমাবতি! 
জেমাকে বার বার নমস্কার; হে গার্হপত্য, 
দক্ষিণ এবং আহবনীয় নামক অগ্সিত্রয়ের অধি- 
ানক্ষেত্রে! তেজোবতি! তোমাকে বারংবার 
নমগ্ার। তুমি নন্দা, তুমি শিবলিনধারিণী, 
তোমার স্বরূপ হুধাধারাময়, তোমাকে নমস্কার ? 
তুমি বিশ্বমুখ্য। রেবতী, তোমাকে বারবার ন্ম- 
গার। হে বৃহতি! তোমাকে নমস্কার; হে 
লোকধাত্রি! তোমাকে নমস্কার । হে বিশ্ব- 
মিত্রে। তোমাকে নমস্কার; ছে নন্দিনি। 
তোমাকে বার বার নমস্ার। হে পু! হে পুথি 
শিবামতে! হে নিম্মলসলিলে। হে শুবৃষে! 
( উত্তম ধশ্মুরূপে ) তোমাকে বার বার নমস্কার । 
তুমি ব্রঙ্গাধি পরম দেবগণ এবং অম্মদাধি 

অপর ব্যঞ্ন্দ কতৃক পরিবৃতা, তুমি তারা, 

তোমাকে বারবার নমঞ্চার। হে পাশজাল- 

চ্ছেদিনি! সর্বাত্মিকে ! তোমাকে নমস্কার, 
হে শান্তে! বরিষ্টে! বরদে! তোমাকে বার 
বার নমস্কার । হে উগ্রে! হৃখভোগকারিণি! 
সংজীবিনি ! তোমাকে নমস্কার । তুমি ব্রদ্থিঠা 
মুক্তিদায়িনী এবং পাপনাশিনী, তোমাকে নম-] 
স্কার। হে প্রণতার্তিহারিণি! জগম্সাতঃ ! 
তোর্মাকে নমস্কার । * হে মঙ্গলে ! তুমি নিঙ্গিল 
বিপদের শক্র, তোমাকে বার বার নমঞ্ধার । 
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হে শরণাগতদীনাভ-পরিত্রাণকারিণি! হে 
সকলের আর্তহারিণি! নারায়ণি। তোমাকে 

নমস্কার। হে নিলেপে! হে হুর্গহন্ত্র! হে 
দ্বক্ষে! হে নির্বাণদায়িণি! গঙ্গে ! কাধ্যকারণ- 
ত্বরূপা তোমাকে বার বার নমস্কার । গঙ্গে! 
তুমি! আমার সম্মুখে খা) গঙ্গে! আমার 
পশ্চাতে অবস্থান কর; গঙ্গে! আমার পাশ” 

বর্তিনী হয়; গঙ্গে! তোমাতে আমার স্থেধ্য 
হউক । হে পৃথিবীস্থতে! শিবে! আদিতে 

করুণরূপে, অস্ডে অবধিরূপে এবং মধ্যে এই 

বিশ্বরূপে অবস্থিতা, অতএব তুমিই সব, তুমিই 
মূলপ্রকুতি, তুমিই পরমপুকুষ, হে গঙ্গে! তুমি 
পরমাস্ম! শিব ; হে শিবে। তোমাকে নমস্জার। 
যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাপুর্ঘক এই স্ব পাঠ করে, 
কিংবা শ্রবণ করে/এস, কারি, বাচিক এবং 
মানিক দশবিধ পাপ হইতে মুর্তলাভ করে, 
রোগী রোগ হুইতে মুক্তিলাভ করে, বিপন্ 
ব্যক্তি বিপদূ হইতে মুক্তি লাভ করে, বন্ধ ব্যক্তি 
বন্ধন হইতে মুক্ত হয়, ভীতব্যঞ্ডি ভয়মুক্ত 

হইয়া থাকে। (এই ওবপাটশ্রবণফলে ) 
তাহার সর্ধবকামনা পুর্ণ হয় এবং পরকালে সেই 
ব্যক্তি দিব্য বিমানারোহণে দিপ্য স্্ীগণ কন্তুীক 
বীজিত হইয়! স্বর্গে গমন করে। এই স্তোত্র 
লিখিত হইয়| যাহার গুহে স্থাপিত হয়, তাহারও 
অগ্রিভয়, চৌরভীতি এবং সর্পাদিভীতি কাচ 
থাকে না। জ্যঠমাস, শুক্রুপক্ষ, হস্তানক্ষত্র- 
যুক্ত দশমী বুধখার যোগে ত্রিবিধ পাপ হরণ 
করে। দরিদ্রই হউক আর অক্ষমই হউক, 
যে ব্যক্তি, পুন্োক্ত বিধান জমে যতরপুর্ধাক 
গঙ্গাপুজা করিয়। সেই পশমী তিথিতে গঙ্গাজলে 
অবস্থিতি হইয়। দশবার এই স্তোত্র পাঠ করে, 
তাহারও পূর্বোক্ত কল লাভ হয়। গৌরীও 
যেমন গঙ্গা ও তেমন, অতএব, গৌরীপুজ্জার যে 
বিধি কীন্তিত হইয়াছে, গর্সাপুজাতেও সেই 
বিধির সমাকু অনুষ্ঠান করা কতৃব্য। আমি 
যেমন, তুমি তেমন, তুমি যেমন, উমা তেমন, 
উমা যেমন, গঙ্গা তেমন, এই চারিরূপে কোন 
ভেদ নাই। যেব্যক্তি হরিহরে ভেদ, লক্ষী- 

কাশীখও্ড 

ছূ্গায় ভেদ, অথবা গঙ্গাদুর্গায় ভেদ কীর্তন 
করে, সে মুঢ়বুদধি । 

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৭ ॥ 

অগ্রাবিৎশ অধ্যায় । 
গঙ্গামহিমা | 

পাব্বতী কহিলেন, নাথ! আমি আত্ম- 
ংশয়াপনোদনের জন্ত কিছু জিজ্ঞাসা করিতে 

ইচ্ছ! করিতেছি । হে ত্রিকালজ্ঞান-বিচক্ষণ ! 
দি কষ্ট না হয় ত বনূন-__ চক্ুপুক্ষরিণীতীরে 
বিষুং যখন তপস্তা করেন, তখন ভগীরথ রাজা 
কোথায় এবং ভাগীরথীই বা কোথায়? হে 
সততনিম্মলে ! বিশালাক্ষি! এবিবংয় সন্দেহ 
করিও না। শ্রুতিম্মৃতি-পুরাণে ভিত ভবিষ্যৎ 
নৃগ্মান ভ্রিকালের কথাই কখিত হম । ভবি- 
ষ্যতে অতীতবৎ ; বত্তমানে কতবৎ ব্যবহারও 
হইয়! থাকে । অতএব বার্থ সংশয় করিও 
না। এই বলির! শিন, পুনরায় গঙ্গা মাহাত্ম্য 
বলিয়াছিলেন। অগন্ত্য বলিলেন, হে পাব্বতী- 
নন্দন! তখন দেবাদিদেব, হরির নিকট গঙ্গা- 
মাহাস্ম্য যেরূপ কীন্তুন করিয়াছিলেন, তাহা 
সম্পূর্ণরূপে বসুন । স্বন্দ বলিলেন, হে মুনে! 
হে মৈত্রাবরুণি! দেবদেব, পাতকাপহ গ্গ।- 

মাহাগ্য যেরূপ কীত্তন করিয়াছেন, তাহা 
এক্ষণে শ্রা কর! যে ব্যক্তি, পিতুগণকে 
ভন্সাগর হইতে উদ্ধ'র করে। গঙ্গাতীরে, 

ম্নুুষ্যেরা পিতিকাধ্যাথ ধত তিল গ্রহণ করে, 
তত সহস্র বসর পিতগণ স্বর্গবাসী হন। 
যেহেতু গঙ্গাতে দেবগণ, পিতগণ সদ! অবস্থিত; 
এইজন্ তথায় তাহাদিগের আবাহন বিসভ্ঞন 
নাই। পিতবংশে মত ব্যক্তিসমূহ, মাতৃবংশে 
মত ব্যক্তিসখুহ, গুরু, শ্বশুর এবং বন্ধুকুলে মৃত 
ব্যক্তিসধুহ, মৃত্যুপ্রাপ্ত অন্তান্ত বান্ধব, আর দন্ত 
উদগমের পুর্বে মুত, গর্ভে মৃত, অগ্সিদাহনূত, 
বিছ্যৎপাতহত, চৌরনিহত ব্যগ্রনাশিত, অন্তান্ত 
দ্ধ ্র-নিপাতিত, উদ্ধন্ধনমূত, পতিত, আত্ম 



অগ্ীবিংশ অধ্যায়। দা 

ঘাতী, আত্মবিক্রয়ী, চৌর. অযাজ্যযাজক, 
রসবিক্রয়ী, পাপরোগী, অগ্নিদাতা (গৃহে 
আগুণ দেয় যাহারা ) বিষদাতা এবং গোঘাতী 

অবিমুক্ত ক্ষেত্রে ত বিশেষ ফল হয়। খোর 
কলিষুগ জানিয়৷ গল্গাভক্তি গোপন ্ 
হইয়াছে। একমাত্র মুক্তিপধপ্রদশিনী গন্গাকে “৫ 

এই এই প্রকার স্বীয় বংশমস্ভূত ব্যক্তি, আর 
যাহার! অসিপত্রবন নরকে নিপতিত, কুস্তীপাক 
নরকে অবস্থিত, রৌরব, অন্ধতামিআ্র কিংবা 
কালহৃত্র নরক প্রাপ্ত, যাহার! স্ব স্ব কম্মানু- 

'সারে বহুমহতআ্ জন্ম ঘর্ণামান, যে অসংখ্য 

জনগণে প্রাপ্ত হয় না। অনেক নিযুত জন্ম 
বহুযোনিতে ভ্রমূণশীল কোন্ দেহী, গঙ্গাভক্জি 
ব্যতীত নির্বতি প্রাপ্ত হইতে পারে? হে 
বিষে! পাপবিক্ষিপ্তচেতাঃ সংসাররোগী .. 
অন্ুদধ মানবগণের গঙ্গাই পরম ওঁষধ। হে. 

ব্যক্তিগণ, নির্দিষ্ট পক্ষী, মুগ, কীট, বৃক্ষ, বীরুধ [হ হরে! যে ব্যক্তি গঙ্গাতীরে দেবালয় কি 
প্রভৃতি জন্মপ্রাপ্ত, যাহারা অতি নিকুণ্ট, ঘোর- 
তর যমকিছ্করগণ যাহাদিগকে যমলোকে লইয়! 

| খাটের ভাঙ্গাকুট। মেরামত করাইয়৷ দেয়, 
আমার লোকে তাহার অক্ষয় হুখ হহয়া 

গিয়াছে, যাহারা বান্ধব নহে, যাহার! বান্ধব, | থাকে। যে ব্যক্তি পরার্থ কি স্বার্থ, গঙ্গাগমনে 
যাহারা অন্ত জনে বান্ধব, যাহারা অঙ্জাতনাম! | উদ্দেশ করিয়া পরে মোহ্প্রযুক্ত গমন ন! 
এবং যাহার! অপুত্রক, এই এইবরূপ স্বগোত্র- 
স্ভৃত ব্যক্তিগণ, আর বিষ-হত, শঙ্গিবিনাশিত, 
কৃতদ্ব, গুরুত্ব, মিত্রদ্রোহী, স্মীঘাতী, বালঘ্াতী, 
বিশ্বাসঘাতী, অসত্যপরায়ণ, হিৎসানিরত, 
সর্দা পাপরত, অশ্ববিক্রয়া, পরদ্রব্যাপহারী, 
অনাথ, কুপণ, দীনহীন এবং মন্তয্যজন্ম লাভে 
অনমর্থ ব্যক্তিগণও যধাবিধি গঙ্গাজল দ্বারা 
একবার মাত্র মনুষ্যকত্তৃক তর্সিতি হইলে, 
দ্বর্গলাভ করে, আর স্বর্গবাসিগণ তর্পিত হইলে 
মুক্তিলাভ করে। “পিতবংশে মত যে চ" 
ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া যে ব্ঞ্তি পিক- 
ত্পণি, শ্রাঞ্ধ এবং পিগুদান করে, এ জগতে সে 
ব্যক্তি বিধিজ্ঞ বলিয়। কথিত হয়। 'ত্রিলোকো 
যে কোন কাম্যপ্র তীর্থ আছে, তৎসমস্ঠই 
কাশীতে উত্তরবাহিণী গঙ্গার সেবা করে। গগ। 
সর্বত্রই পাবনী, ব্রহ্মহত্যাদি-পাপনাশিনী ; 
হেবিষ্ণো! যথায় তিনি উত্তরবাহিণী, সেই 
কাশীতে বিশেষতঃ । দেবগণ, খধিগণ, এবং 
পিতৃগণ এই গাথা কীর্তন করেন, কাশীতে 
উত্তরবাহিণী গঙ্গ| আমাদের যেন নয়নপথ- 
ব্তিনী হন। -সেই উত্তরধাহিণী গঙ্গারুজলে 
সন্তপ্ত এবং ত্রিতাপবঞ্জিত হইয়া, বিশ্বনাথ 
প্রমাদে যেন মুক্তিলাভ করি। হে হরে! 
কেবল গল্গাই মুকিারিনী, এই প্রকার নিশয় 
সর্বত্র; আমার (শিবের) অধিষ্টানগৌরবে 

করে, সে পিতগণেরঞ্সহিত পতিত হয়। হে 
হরে! যে দেহিগণের স্তমগ্র কাধ্য গঙ্গাজল 
বারী হয়, তাহারা ভুমিতলস্থ মত্ত্য হইলেও 
দেবতা । যেবাক্তি বু পাপসঞ্য় করিবার 
পর, চরম বয়সে গঙ্গা সেবন করে, মে ব্যক্তিও 
শুভ গতি প্রাপ্ত হয়। মনুষ্যদিগের অস্থি 
গঙ্গাজলে যত কাল থাকে, তত সহস্র বত্সর, 
শ্বগলোকে সাদরে বাম করিয়া থাকে-, 
শ্রীবি& বলিলেন, হে ভ্রিলোক-হিতকারিন্! 
দেবদেব! প্রভো ! জগখ্পতে! নির্থল গঙ্গা 
জলে যদি অপনত্যুহত দুর্বত্ত দ্রাস্মার অস্থি 
দৈবাৎ পতিত হয়, ত তাহার পরম গতি হয় 
কিনা? হে সখর! তাহা কীর্তন করুন। 
মছেশ্বর বলিলেন, হে অধোক্ষজ! এ বিষয়ে 
বাহীক ব্রাহ্দণ সন্ধে ইতিহাস কীর্তন করিব, 
একমনে শ্রবণ কর। পুষ্বকালে কলিঙ্গ 
দেশে, বাহীক নামে এক, যঙ্জহুত্রমাত্রধারী 
লব্ণবিক্রয়ী ব্রাহ্মণ ছিল। ম্লান, সন্ধ্যা, 
বেদাক্ষরজ্ঞান তাহার কিছুই ছিল না। সেই 
বাহীকের গৃহে গৃহিণী ছিল, এক বিধব 
তন্তবায়-পত্রী। নাথ! একদা কলিঙ্গদেশ 
অত্যন্ত দুভিক্ষপীড়িত হইলে, সেই শৃত্রী, 
জীবনধারণের উপায় না পাইয়। পতির সহিত. 
সে দেঁশ হইতে দেশাস্তরে গমন করে। ন্ুর্ধায় 
কাতর নিঃসহায় বাহীক,পথে দণ্ডকারণ্যের 
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মধ্যে নরমাংসলোলুপ ব্যা্ কর্তৃক নিহত ইহার পিতা করে নাই । হে বিষ্ু্রপ ধম! 
হয়। এক গৃধর, তাহার বামপদ লইয়া ব্র্চধ্ধ্যের বৃদ্ধি এবং বেদগ্রহণের হেতুভূত উপ- 
উদ্ভীন হয়, মাৎসাশী অন্ত গুধের সহিত নয়ন সংস্কারও অষ্টম নমর অতীত হইলে 
আকাশে তাহার যুদ্ধ হয়। আমিষাভিলাবী হইয়াছিল না । যে কম্ম্ন করিলে পর পরমাশ্রম 
গদ্য পরস্পর জয়ে উদ্যত থাকিলে, পুর্ষোক্ত গাহস্থ্যে প্রবিষ্ট হওয়া যায়, সেই সমাবত্তন 
গৃপ্রের চণ্চুপুট হইতে বামগুল্ফ নিছে পতিত কাধ্যও ইহার পিতা করে নাই। অনন্তর কুল- 
হুইল। গৃধ দয় যুদ্ধ করিতে থাকিলে, ব্যাপ্্- ত্যাগিনী অধবচারিণী কোন বৃষ্লীকে যে কোন 
ব্যাপাদিত সেই বাহীক বিপ্রের পাদগুল্ফ প্রকারে এই ছিজ বিবাহ করে। এই পর- 
'দৈবযোগে গঙ্গার মধ্যে পতিত হয়। এদিকে ; দারাপহারী বুষলীপতি, পঞ্চম বৎসর হইতে 
যে ক্ষণে অরণ্যগত বাহীক বিপ্র, ব্যাপ্ত কতৃক ৰ আরম করিয়া পরস্বাপহারী, ছুরাচার এবং 
নিহত হয়, সেই ক্ষণেই সে, পাশপাণি [ দ্যতব্রীড়াসক্ত হয়। এই ছ্বিজ, লবণখনির 

যমকিদ্বরগণ কর্তৃক বন্ধ হইয়াছিল। বাহীক, ! নিকটে থাকিবার সময়, একদা দৃদণ্ড প্রহারে 
কগাতাড়িত, মন্্রভেদক আরাম্ধ ছ্বার। সর্্ধা্গ ৃ একটা এক বংসরের গোরুকে মারিয়া ফেলিয়।- 
ব্যথিত হুইয়া মুখ দি! কুধির বমন করত ! ছিল, গোক্রুটা উহার লবণ লেহন করিতেছিল। 
যমদুতগণ কর্তৃক যমসমীপে নীত হয়। হে | এই ব্যক্তি, বহ বার মাতাকে পদাঘাত করি- 
ভ্রীপতে! অনন্তর যম্রাজ চিত্র€্স্তকে ৰ য়াছে, পিতার বাক্যপালন কখন করে নাই। 
জিজ্ভাসা করিলেন, “এই ব্রাঙগণের ধর্মাধন্্র | এই কলহপ্রিয় ছুম্্তি, (আত্মহত্যার অভি- 
বিচার করিয়া শীন্র বল।" অনন্তর হে হরে! প্রায়ে) বু বার বিষভক্ষণ করিয়াছে, পরকে 
সর্ধবপ্রাণীর সর্বসময়ের সর্ধকন্খ্বাভিজ্ঞ বিচিত্র- ! রাজদ্বারে দণ্ডিত করিবে বলিয়া, আপনি আপ- 
বুদ্ধি চিত্রপ্তপ্ত যমুনাভ্রাতা শমন কর্তীক | নার উদর বিদারণ করিয়াছে এবং ক্রীড়া কলহ 
জিজ্ঞাসিত হইয়! ছুর্বত্ত দ্বিজ বাহীকের | মাত্রেও ধুস্তুর করীরাদি উপবিষ সকল, বহুবার 
আঞ্জন্ম অণুভকন্্র তাহার নিকট নিবেদন | ভোজন করিয়াছে। হে স্রধ্পুত্র! এই শিষ্ট- 
করিতে লাগিলেন, পুর্ব্বে কেহ ইহার গর্ভা- | নিন্দিত ভুষ্ট পাপিষ্ট ( আত্মঘাতাদির জন্ত ) 
ধানাদি সংঙ্গার কাধ্য করে নাই 7 ইহার ; েচ্ছাক্রমে ) অগ্রিদগ্ধ হইয়াছে, কুক,রতক্ষিত 
অজ্ঞ পিতা গর্ভপাপশমনহেতু সমস্ত জীবন্রে | হইয়াছে, শুঙ্গিগণ কর্তৃক শৃঙ্গাগ্রভাগ দ্বারা বহু 
হুখকর, জাতক্দ্দও করে নাই ; যে নামাকরণ স্থলে বিদীর্ণ হইয়াছে, সপগিণ কর্তৃক অতীব 
বিধানে বালক সন্দত্র বিখ্যাত হয়, একাদশ দঃ হইয়াছে, কাষ্ঠ, ইষ্টক,এবং লোগ্র দ্বারাও 
দিনে বিধিপূর্বক ইহার সেই নামাকরণও করা আপনার অনিষ্ট সাধন সদাসর্বাদা করিয়াছে। 
হয় নাই ; ইহার মন্দবৃদ্ধি পিত।, বিদেশগমন- সাধুগণ, সর্বদা যে মন্তকের বহুবার অর্চন! 
নিবারক বিধিপুত নিক্রামণংস্কারও চতুর্থমাসে করিয়া! থাকেন, এই ছুরাত্ম! বারংবার সেই 
শুভতিথি, শুভ নক্ষত্রাদিতে করে নাই। হে মস্তক কুটন করিয়াছে। এই মন্দ ব্রাঙ্গাণ, . 
যমরাজ ! যে কর্মমপ্রভাবে সর্বদা মিষ্ট ভোজন গায়ন্রীও জানে নাই; এই ছূর্বুদ্ধি, একাকী 
করিতে পাওয়া যায়, সেই অনপ্রাশনও ষষ্ঠটমাসে হীচ্ছপুর্দক মহস্ত-মাংস ভোজন করিয়াছে । 
কৃত হয় নাই। যে কর্ম করিলে, কেশচয় এই ব্যক্তি, নিজের জন্য বহুবার পায়ম পাক 
হুঙ্িগ্ধ এবং কুম্ুমবর্ধা হয়, সেই চুড়াকরণ করিয়াছে। এই মুঢ়, সতত লাক্ষা, লবণ, মাংস 
সংস্কারও কুলাচারানুসারী বসরে করা হয় দু, দধি, ঘ্ৃত, বিষ, লোহ, অস্ত্র, দাসী, গে, 
€ ই। কর্ণযুগল যদ্বারা “হুশ্রবণসম্পাদফ এবং অশ্ব, কেশ এবং চশ্ম বিক্রয় করিয়াছে। এই 
ুবর্ণগ্রাহী হয়, সেই কর্ণবেধ কার্যও শুভ সময়ে ছ্রাত্মার দেহ শূদ্োপুষ্ট ; এ ব্যক্তি, পর্বে এবং 
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দিনে মৈথুন করিত এবং দৈব পৈত্র্য বন্ধে 
পরাজ্মুখ। এই ব্যক্তি শতাধিক মুগপক্ষী বধ 

করিবেন না। হে মুনে! গঙ্গাধর শিব, দয়া 
করিয়া বেদাক্ষর নিষ্পীড়নপুর্ন্বক, তদীয় ব্য : 

করিয়াছে, অকারণ বৃক্ষচ্ছেদন করিয়াছে, ইছার 
চি্ত সতত নির্দয়। নিত্য নিজবন্থুজনেরও 
উদ্বেগ উৎপাদন করিত, সর্বদা মিথ্যা কথা, 
সর্বদা হিংসা! ইহার কার্ধয। এ কখন দান 
করে নাই, পিশুনতা ইহার ধর্ম; এবং শিশ্ন ও 
উদরই ইহার সার । হে হ্র্ধ্যনন্দন। অধিক 
কি বলিব, এই ব্যক্তি সাক্ষাং পাপমূত্তি ; 
রৌরব অন্ধতামিত্র, কুম্তীপাক, অতিরৌরব,, 
কালহৃত্র, কমিতক্ষ, পুয়শোণিতকর্দম, ঘোরতর 
অসিপত্রবন, যন্্পীড়,নুদংষ্ট, অধোমুখ, পুতিগন্ধ 
বিষ্টাগর্ত, শ্বভোজন, হৃচীভেদ্য, সন্দংশ, লালা- 
ভক্ষ এবং ক্ষুরধার, এই সকল প্রতোক নরকে 
এককল কাল ইহাকে নিপাতিত করুন। ধর্ম 
রাজ, চিত্রগ্ুপ্তমুখে ইহা শব্ণপূর্বক সেই 
ছ্রাচার ব্রাহ্মণকে ভং“মন করিয়া ভ্রভঙ্গী দ্বারা 

কিস্করগণকে আদেশ করিলেন । তখন যে স্থানে 
পাপিগণের উচ্চ আত্তনা হইতেছে, কিপরেরা 
বাহীককে ব্ধন করিয়া, সেই লোমহ্র্ধণ 
নরকালয়ে লইয়৷ গেল। ঈশ্বর কহিলেন, 
বাহীক, অতি তীর যাতনা মধ্যে অবস্থিত 
হইলে, গৃধমুখ হইতে তংক্ষণ-পুণ্য.ফল-সম্পা- 
দক নির্মল গঙ্গাজলে, উক্ত ছুট দ্বিজের পাদ- : 
গুল্ফ পতিত হয়। হে হরে! তংকালেই 
ঘণ্টাবিলম্থিত বহু-দিব্যরমী-পরিবৃত বিমান | 
দেবলোক হইতে আসিল । হে হরে! গঙ্গায় 
অস্থিপতন প্রযুক্ত দ্বিজ" বাহীক, দিব্যণস্ধ্যানু- 

পপ্ত এবং বেশধারী হইয়া দেবধানে আরো- 
হণপুর্বক, অপ্মরোগণের ব্যজনবাত ভোগ করত 
দ্বভিবনে গমন করিল খুন্দ বলিলেন, হে 
কুস্তসম্তব! অদ্ভুত অনির্ববচনীয় এই বস্ত- 
শক্তির বিচার। এই গঙ্গা স্দাশিবের রব 
রূপিনী অনির্বষটনীয়া পরমাশক্তি। করপামৃতপূর্ণ 
দেবদেব শল্তু, জগছুদ্ধারের জন্ত এই গঙ্গা 
প্রবর্তন করিয়াছেন। জগতে জলপুর্ণ অন্যান 
ধে সহশ্র সহত্র নদী আছে, ত্রিপথ- 
'গ্ামিনী গঙ্গাকে সজ্জনেরা! সেরূপ বিবেচনা 

ঘ্বারা এই গ্গা নির্মাপ করেন। শঙ্গর, সর্বব--: 
প্রাণিগণের প্রতি দয়৷ করিয়! যোগোপনিষদের 
সার আকর্ষণপুর্ধক এই সরিদ্বরাকে নির্মাণ 
করেন। যে যে দেশে গঙ্গা নাই, সে সকল: 
দেশ, চন্দহীন রাত্রি এবং পুষ্পহীন বৃক্ষের 
তুল্য। হে হরে! গন্গাপ্রবাহ-বিহীন দিগ্দেশ 
সমস্যই নীতিহীন সম্পত্তি বং দক্ষিণাহীন 
যক্ের তুল্য । যে যে দিকে গঙ্গা নাই, তৎসমস্ত 
শর্ধাহীন গগনাঙ্গন, নিশীয় দীপহীন গৃহ একং 
বেদহীন ব্রাহ্মণের সদৃশ। যে ব্যক্তি শরীর- 
শোধক সহত্র চান্দায়ণ করে এবং যে ব্যক্তি 

গঙ্গাজল পান করে, এতদুভয় বাক্তির মধ্যে 
গঙ্গাহুলপানকর্তাই শ্রেষ্ট । পরি ব্যক্তি (তপ্তায়) 
শত সহঅ ব্খসর একপাদে অবস্থিতি করে, 
আর যে ব্যক্তি এক বংসর গন্গাজল পান করে, 
এই ছুই ব্যক্তির মধ্যে গঙ্গাজলপান কর্তাই 
শ্রেষ্ঠ। হে হরে! যে মানব, বহু শত বৎসর 
অধ্শিরা হইয়! লম্বমান থাকে, তদপেক্ষা 
গন্গার বালুকায় যে শয়ন করে, সেই শ্রেষ্ট? 
এই কলিকালে পাপতাপতপ্ত প্রাণিগণের পাপ- 
তাপ হরণ, জাহৃবী গঙ্গা যেরূপ করেন, সেরূপ 

অন্ত কে5 করিতে পারে না। গরুড়দর্শন মাত্রে, 
ফণিগণ যেমন নির্ব্িষ হয়, তদ্রেপ গল্সাদর্শন- 
মাত্রে পাপরাশি নিস্রত হইয়া থাকে। যে 
মানব, গঞ্গাতীরসম্ভুত মুত্তিকা মস্তকে ধারণ 
করে, সে নিশ্চয়ই তমোনাশের জন্ত হৃধ্যমগ্ডল 

ধারণ করিয়া থাকে । ব্যসনাক্রান্ত, দরিদ্র এবং 
পাপ ব্যক্তির, গন্গাই কেবল গতি, অন্ত প্রকারে 
আর গতি নাই বলিয়া কখিত হইয়াছে। 
মাহাত্য শ্রবণ, ন্নানাদিতে একান্ত কামনা, 
দর্শন, স্পর্শ, জলপান এবং অবগাহন করিলে 
গঙ্গা, পুরুষের কুলদবয় উদ্ধার করেন, এ বিষয়ে 
সংশয় নাই। গঙ্গার নামাদি কীন্ন, দর্শন, 
৫ গৃদ্লাজলপান এব অবগাহনে পুণ্যসঞু 
এবং পাপক্ষতি দশণ করিয়। অধিক হয়। 
গলায় গমন করিলে, যে ফল পাওয়া যায়, পুত্র 
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ধন এবং সংকর প্রভৃতি অন্ত উপায়েও সে জলসমূহে প্লাবিত হইয়া নিশায় অত)ধিক 
রুলপ্রান্তি হয় না। যাহার! শক্তিসন্তেও মুক্তি- 
ব্রসবিনী গঙ্গায় স্গান না করে, তাহারা জন্মান্ধ, 
'তাহার। পঙ্গু এবং জীবনূতি। হে হরে! গঙ্গা- 
'শাহাত্মযপ্রকাশিনী নিশিতার্থপ্রতিপা্দিক! শ্রুতি 
শ্রবণ কর। এই শ্রুতি শ্রবণ করিলে মানব- 
প্রধান, গঙ্গা আশ্রয় করে। 

এই, _“লক্ষমীপ্রদায়িনী মধুমতী,পয়স্ষিনী অমত- 
রূপা উর্জন্বতী ন্বর্গসম্ভৃতা গঙ্গাকে যাহারা 
আশ্রয় করে, তাহার! ন্বর্গ অথবা মোক্ষ প্রাপ্ত 
হয় । খধিসেবিতা অতিপুণ্যপ্রবাহিণী পুরাতনী 
বিচ্ুপদী জাহুবীকে যাহার! সব্বান্তঃকরণে মনে 
মনে আশ্রয় করে, তাহার! ব্রহ্মলোকে গমন 
করে। মাতা যেমন পুত্রণিগকে স্থখে রাখেন, 
তদ্ধপ এই সমস্ত লোককে যে সর্গুণশালিনী 
শল্গা স্বর্গনুখভোণী করেন, ইষ্ট ব্রক্ষলোকগমনে 
অভিলাধী ব্যক্তিগণ জিতেন্দিয় হইয়া সেই 
গঙ্গার সেবা করিবে। আত্মশুদ্ধিকাম বাক্তি, 
দেবগণ-সেবিতা কাত্তিকেয়-জনয়িত্রী ইরাবতী 
(ভমিবাক্য এবং লক্ষ্মী যিনি দান করেন) 
শিষ্ট-সেবা৷ অমুতম্বরূপিণী ব্র্কান্ত। বিশ্বরূপা 
গঙ্গাকে আশ্রয় করিবে” মানব, ব্রহ্মচারী 
এবং একাগ্রচিত্ত হইয়! গঙ্গায় স্নান করিলে 
নিষ্পাপ হয় এবং বাজপেয় যজ্ছের ফল 

লাভ করে। অশুভ-কর্মবগ্রস্ত,। মহাসমুদে 
যগপ্রায়। নরকপতনোনুখ ব্যক্তিগণ, গঙ্গার 
আশ্রিত হইলে, তাহার্দিগকেও তিনি সতত 
উদ্ধার করেন। যেমন ব্রহ্ধলোক, সর্দ- 
লোকের উত্তম, তদ্রপ জাহুবী সমস্ত সরিৎ- 
সরোবরের শ্রেষ্ঠা। সম্যক সম্থল্প করিয়া 
তিন বৎসর অন্যত্র তপন্তা করিলে যে ফল 
হয়, ভক্তিপূর্ব্বক অর্ধ ঘটিকা, গঙ্গায় করিলেই 
সেই ফল হয়। নিশায় চন্দোদয় হইলে 
গঙ্গাতীরে যে প্রীতি হয়, অক্ষয়হ্বখভোগ- 
পরায়ণ ন্বর্গবাসীরও সে প্রীতি হয় না। 

অন্লারোগযুক্ত স্বীয় শবদেহ, ধৈধ্যসহকারে 
গলীজলে ভূবৎ পরিত্যাগ করিলে অমরা- 
'তীতে প্রবেশ করে। চন্দ্রমণ্ডল, ধাহার 

সেই শ্রুতির অর্থ পরম তৃপ্তি হয়, হে বিষে]! 

| ব 
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শোভাসম্পন্ন হয়, ধাহার জলে স্নান করিলে, 
সদ্যঃ পাতক বিনষ্ট হয় এবং তৎক্ষণাৎ মহৎ 
শ্রেয়ংপ্রাপ্তি হয়, হে অচ্যুত! বংশসমভূত 
ব্যক্তিগণ, ষদীয় জল, শ্রদ্ধাসহকারে পিতৃ- 
গণকে প্রদান করিলে, তিন বৎসর পিতৃগণের 

যিনি, পৃথিবী- 
স্থিত মন্তার্দিগকে, অধ্স্িত সরী্পদিগকে 
এবং স্বর্গে ন্বর্গবাসীদিগকে নিস্তার করেন 
বলিয়া ব্রিপথগ! নামে অভিহিত, তিনি তীর্থ- 
গণের মধ্যে উত্তম তীর্থ, নদীগণের মধ্যে 
উত্তমা নদ্দী। সেই গঙ্গা, সকল প্রাণিগণকে, 
এমন কি, মহাপাতকীদিগকেও স্বর্গে লইয়া 
যান। হে বিষেগ! স্বর্গ, ভূতল, আকাশ-_ 
সর্দত্র যে বু কোটি তীর্থ আছে, তৎসমস্তই 
গঙ্গায় অবস্থিত। যেব্যক্তি বিনা আত্মঘাতে 
জ্গন পুন্বক গঙ্গায় পঞ্চত্ প্রাপ্ত হয়, সে স্বর্গ 
প্রাপ্ত হয়, তাহাকে আর নরক দর্শন করিতে 
হয় না। গঙ্গাই সর্ববতীর্থ, গঙ্গাই তপোবন 
এবং গঙ্গাই সিদ্বক্ষেত্র, এ বিষয়ে বিচার 
করিতে হয় না। হে কুভ্তসন্ুব! বৃক্ষরাজি 
যথায় কামফলপ্রসবী, ভুমি যথায় হৃবর্ণময়ী ; 
গঙ্গান্নায়ী ব্যক্তিগণ, তথায় বাস করেন। যে 
[ক্তি সুশীল! পয়স্থিনী সবংস! ধেন্ু, বন্সরত্ে 

অলঙ্গুত করিয়! গঙ্গাতীরে ব্রাহ্ণকে দান 
করে, হে মুনে! সেই ধেন্তর এবং তাহার 
বংসের শরীরে যত রোম আছে, তত সহস্র 
বংসর সেই ব্যক্তি স্বর্গমূখ ভোগ করে। 

অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৮ ॥ 

একোনত্রিংশ অধ্যায় । 

গঙ্গার সহস্র নাম। 

অগন্ত্য বলিলেন, গঙ্গাঙ্গান ব্যতীত 

মানুষের জন্ম বিফল ; ভবে যাহাতে গঙ্গাম্নান- 

ফল প্রাপ্তি হয়, এরূপ উপায়াস্তর কি আছে? 
পঙ্গু এবং আলন্তগ্রস্ত দুরদেশস্থ 



একোনত্রিংশ অধ্যায়। 

ব্যক্তিগণের গঙ্গাঙ্গান হইবে কি করিয়া? হে 
ষড়ানন! গঙ্গান্নানের ফল হয়, এরূপ দান, 

ব্রত, মন্ত্র, স্তোত্র, জপ, অন্ততীর্থে স্নান এবং 

১৬. 

অতুলা অনস্তা, অমৃতশ্রবা, অত্যুারা 
অভয়া, অশোকা, অলকনন্দা, অমৃতা, অম্ল; ন্ 

অনাধব্ৎসলা, অমোঘা, অপাংযোনি, অমুত. রী 
দেবোপাসন৷ প্রভৃতি কম্মান্তর যদি কিছু থাকে, 
তবে প্রণামপরায়ণ আমার নিকট তাহা কীর্তন 

করুন। হে মহামতে! গঙ্গাগও শসডুত! স্বন্দ! 

হুরতরঙ্গিণীর মহিমা! তোমা অপেক্ষা অধিক 

আর কেহ জানে না। ত্রী্নন্দ বলিলেন, হে 
মুনে! ইহ জগতে পুণ্যসলিলসম্পন্ন বহু 
সরি সরোবর আছে, জিতেন্দিয়গণেবু 
অধিষ্ঠিত, দৃষ্টকলপ্রদ, মহামহিমসম্পন্ন তীর্থ | 
সকলও স্যানে স্থানে আছে; কিন্তু গঙ্গার 
কোটি ভাগের একভাগ মহিমাও তৎসমস্তে 
নাই। অধিক কি বলিব, হে কুম্তযোনে! 
এই অন্ুমানেই গঙ্গার মাহাত্্য অবগত হও 
যে, স্বয়ং দেবদেব শু, এই গঙ্গাকে উওমাঙ্গে 
ধারণ করিয়াছেন । লোকে, শ্নানসময়ে অন্য- 
তীর্থে গঙ্গার জপ করিয়৷ থাকে । বিষুপদা গঙ্গা 
ব্যতীত পাপমে।চনে সমর্থ আর কি কোথায় ॥ 
আছে ? হে ব্র্ধান্ ! গঙ্গাললানফল কেবল গঙ্গা- 

আম্গুরেই পাওয়। 1গঞ। থাকে, আর কিছুতে ত 

প্রদা, অব্যক্তলক্ষণা, অক্ষোভ্যা, অনবচ্ছিন্না, : 
অপরাজিতা, অনাথনাথা, 

অনন্গবদ্ধিনী, অণিমাদিগুণা, আধারা, অগ্র- 
গণ্যা, অলীকহারিণী, অগিস্ত্যশক্তি, অন্য) .. 

অভ্রিরাজন্ৃতা, ' 
অগ্লাঙ্গযোগসিদ্ধিপ্রদা, অচ্যুা, অন্ুরশক্তি, .. 
অন্ুদা, অনস্ততীর্থা, অমুতোদকা, অনস্তমহিমা, . 

অভ্ভুতরূপ|, অঘহারিণী, 

অপারা, অনস্তসৌখাপ্রদা, অন্নদা, অশেষ- 
দেবতামুত্তি অঘোরা, অমতরূপিণী, অবিদ্যা* . 
জালশমনী, অপ্রতর্ধ্যগতিপ্রদা, অশেষ. 
বিদ্বমহহন্ত্রী অশেধগুণগুশ্িতা, অজ্ঞান্. 
তিমুর জ্যাতিঃ, অনুগ্রহ-পপরায়ণা, অভিরামা। 

অন্বদ্যানসী, অনন্তপারা, অকলগ্গিনী, আরো. 
গাদা, আনন্দবল্লী, আপন্থাত্তি-বিনাশিনী, 
আশ্চযমৃন্তি, আমুষ্যা, আ্া, আদ্যা, আপ্রা, 
আধ্যসেবিত, আপ্যায়িনী, আন্তবিদ্যা, আখ্যা, 

৷ আনন্দা, আশ্বাসদায়িনী, আঁন্তয্ী, আপদাং-. 
্নানেই পাওয়। যায় ; আগুরকলের আম্বাদ, হা আনন্দামুতবন্ধিণী, ইরাবতী, ইষ্টদাত্রী, 

( ইষ্ভা, ইষ্টাপুওফলপ্রদা, ইতিহাসশ্রতীভ্যার্থা, 
পাওয়া যার না । হে মুনে! তবে একমাত্র উপায় । ইহামুক্রহ্খপ্রঘা, ইজ্যাশীল-শমি-জ্যোষ্ঠা, ইল্জাদি- 
আছে, যাহাতে আখিল গঙ্গা্নানের ফল হয়, | পরিবন্দিতা, ইলালঙ্কারমালা, ইদ্ধা, ইন্দিরা": 
কিন্ত তাহ! অতিশয় গুহাতম। শিবভক্ত, শাস্ত রম)মন্দিরা, ইত, ইন্দিরাদিসংসেব্যা, ঈশ্বযী, 
বিষুভক্তিপরায়ণ, শদ্ধালু, আস্তিক এবং ঈশ্বরবল্লভা, ঈতিভীতিহরা, ঈড্যা, ঈড়নীয়- 

গর্ভবাসমুমুহু ব্যক্তির নিকট এই মহাপাতিক- ৰ চরিত্র, উংকষ্টশক্তি, উংকুষ্টা, উড্ভুপমগ্ডল- 
নাশন পরম রহস্ত বিষ বলা যাইবে, অন্ত | চারিনী, উদদিতান্বরমার্গা, উগ্রা, উরগলোক. 
ব্যক্তির নিকট কদাচ কাহারও ইহা প্রকাণ্ঠ 
নহে। সেই রুহস্ত বিষয়-_স্তবরাজশোভন, 
গঙ্গার সহঅ নাম। ইহা দ্বারা গঙ্গার প্রীতি 
জন্মে, শিবের সন্তোষ বিস্তার হয়। এই 
সহত্র নাম, জপ্যগণের মধ্যে পরম জপা, ইহা 
বেদ উপনিষদের তুল্য । প্রযত্বসহকারে যৌনা- 
বলম্বনপুর্বক পবিত্র স্থানে হুস্পষ্টাক্ষরে, 
পবিভত্রভাবে, বাচকের সাহাযা ব্যতীত এই 
সহত্রনাম জপ করিতে হইবে। শ্শ্রীগলা- 
দেবীকে নমস্কার। ওক্কাররপিণী, অজয়, 

বিহারিণী, উক্ষা, উর্ববরা উৎপলা) উংকুস্তা, 
(১০০) উপেন্ত্রচরণদ্রবা, উদন্ংপুক্তিহেতু, 
উদ্দারা, উৎসাহপ্রবদ্ধিনী, উদ্বেগস্ী, উষ্ণশমনী, . 
উঞ্'রশ্শিন্তাপ্রিয়া, উত্পতিস্থিতিসংহারকারিনী, 
উর্জতবহস্তী, উঞ্জধরা উর্জাবতী, উন্দ্িমালিনী, 
উদ্ধীরেতগপ্রিয়া, উদ্ধাধ্া, উন্ম্িলা, উদ্ধীগতিপ্রদা, 
ঝধিবৃন্দস্ততা, পৃদ্ধি, ণত্রয়বিনাশিনী, ধতত্তরা, 
খন্ধিদাত্রী, খকৃম্বরূপাও ঝজুপ্রিয়া. থক্ষমার্গবহা, 
বঙ্ার্চি, খজুমার্গপরদর্শিনী, এখিতাধিলধন্বারহী, 
একা, একামৃতদারিনী, এধনীয়ন্বভাবা, এজ্যাঃ 

? 

অভীষ্টার্থসিদধিদা। : 



১২২ 

এজিতাশেষপাতকা, ্রশধ্যদা, এখধ্যরূপা, 
এ্রতিহ্াা, পরন্দবীদ্যুতি, ওজন্বিনী, ওষধিক্ষেত্র 

_ওজোদা, ওদনদায়িনী, ওঠামতা, ওনত্যদাত্রী, 
“বধ ভবরোগিণাং, (সংসার রোগীদিগের 
সিষধস্বরূপা )। ওঁদারধ্যচু, ওপেন্গী, গুণ্রী, 
“ওমেয়রূপিনী, অন্বরাধ্ববহা, অন্বষ্ঠা, অন্বরমালা, 
অন্ভুজেক্ষণা, অশ্থিকা, অন্দুমহাযোনি, অন্ধোদা, 
অন্ধকহারিণী, অংশুমাল! অংশুমতী, অক্ষীকুত- 
ফড়াননা, অন্ধতামিতহস্ত্রী, অন্ধু, অঞ্জনা, অগ্রনা- 
বতী, কল্যাণকারিণী,কাম্যা, কমলো২পলগন্ধিনী, 
কুমুদ্বতী, কমলিনী, কান্তি, কমিতদারিনী, 
কাঞ্চনাক্ষী, কামধেনু, কীন্তিকৎ, ক্লেশনাশিনী, 
ক্রতুশ্রেষ্ঠা, ক্রুতুফলা, কন্মবন্ধবিভেদিনী, কম- 
লাক্ষী, ক্লমহরা, কুশানু৩পন্যুতি, করুণার্রা, 
কল্যাণী, কলিকলুষাশিনী, কামরূপা, ক্রিয়া- 
শক্তি, কমলোতপলমালিনী, কৃটস্থা, করুণা, 
কান্তা, কৃম্যানা, কলাবতী, কমলা, কল্পলতিকা৷. 
কালী, কলুষবৈরিণী, কমনীয়জলা, কমা, কপন্দি- 
স্ুকপর্দিগা, কালকুটপ্রশমনী, (২০০ ) কদন্ধ 
কুম্থমপ্রিয়, কালিন্দী, কেলিলতিকা, কলক- 

ুল্লালমালিকা, ক্রাগুলোকত্রপ্না, কও্ড কুতনয়- 

বৎসলা, থঙ্জিনী, খড়ীধারাভা।, খগা, থগ্ডেন্ব- 
ধারিনী, খেখলগামিনী, থস্থা, খাণুন্দৃতিলক- 
প্রিয়া, খেচরী, খেচরীবন্দ্যা, খ্যাতি, খ্যাতি- 
প্রদায়িনী, থণ্ডিতপ্রণতাধৌঘা, খলনুদ্ধিবিনা- 
শিনী, খাতৈনঃকন্দ সন্দোহা খঙ্গাখট্রাঙ্গথেটিনী 
থরসন্তাপশমনী, থনিঃপীধুষপাথসাৎ, (হধাজল 
ব্রাশিখনিস্বরূপা,) গঙ্গা, গন্ধব্তী, গৌরী, 
গন্বর্বনগরপ্রিয়া, গম্ীরা্ষী, গুণময়ী, গতাতঞ্ষা, 
গরতিপ্রিয়া, গণনাথান্থিকা, গীতা, গণ্যপদ্যপরি- 
তা, জগান্ধারী, গর্ভশমনী, গতিভর্টগতিপ্রদা, 
গোমতী, গুহাবিদ্যা, গো, গোস্তী, গগন- 
গামিনী, গোত্রপ্রবদ্ধিনী, গুণ্যা, * গুণাতীতা, 
গুপাগ্রনী, গুহাম্থিকা, গিরিহ্থতা, গোবি- 
্বাভিব সমুস্তবা, গুণনীয়চরিত্রা, গায়ত্রী, গিরিশ- 

পরা গুঢপা, গুণবতী,গগবর্া, গৌরবব্ধিনী, 
গ্রহপীড়াহরা, গুক্রা, গরদ্ী, গানবৎসলা,, ধর্ম 

কাশখণ্ড 

ঘোরাঘৌষবিদ্বংসকারিণী, দ্রাণতু্টিকর, ঘোষা, 
ঘনানন্দা, ঘনপ্রিয়া, খাতুকা, ঘৃর্ণিতজলা, দৃষ্ট- 
পাতকসন্ততি, সবটকোটিপ্রগীতাপা, ঘটিতাশেষ- 
মঙ্গলা, ঘ্বণাবতী, ঘণানিধি, ঘম্মরা, বুকনাদিনী, 
ঘৃস্থণাপিপ্ররতন্ু, ঘর্থরা, ববর্থরত্বনা, চক্জিকা, 
চন্দাকান্তান্নু, চঞ্চলাপা, চলত্যতি, চিম্ময়ী, 
চিতিরূপা, চন্দাবুততাননা, চাম্পে়লোচনা, 
চার, চার্দবঙ্গী, চারুগামিনী, চাধ্্যা, চরিত্রনিলয়া, 
চিত্রকুং, চিত্রবপিণী, চম্পৃ, চন্দনশুচ্যন্বু, চর্চ্- 
নীয়া, চিরস্থিরা, ( ৩০০ ) চারুচম্পকমালাট্যা, 
চমিতাশেষদুক্ষতা, চিদাকাশবহাচিন্ত্যা, চঞ্চচ্চাম- 
রপীজিতা, চোরিতাশেষধুজিনা, চরিতাশেষ- 
মণ্ডলা, ছেদিতাখিলপাপৌঘা, ছছদ্বী, ছল- 
হারিনী ছন্নত্রিবিষ্পতলা, ছোটিতাশেষবন্ধনা 
ছুরিতামতধারৌদা, ছিনৈনাঃ ছন্দগামিনী, ছত্রী- 
কুতমরালৌঘা, ছটিকতনিজামতা, জাহৃবী, জ্যা, 
জগন্মাতা, জপ্যা, জঙ্খালবীচিকা, জয়া, জনার্দন- 
প্রীতা, জুষণীয়া, জগঘ্ধিতা, জীবন, জীবনপ্রাণা, 
জ্গজ্ঞ্যেষ্টা, জগন্ময়ী, জীবজীবাতুলতিকা, জন্মি- 
জগ্মনির্বহিণী, জাড্যবিধ্বংসনকরী, জগদ্যোনি, 
" শাবিলা, জগদানন্দজননী, জলজ, জলজে- 
ক্ষণা, জনলোচন্পীধুষা, জটাতটবিহারিণী, 
জয়ন্তী জগ্জপুকদ্বী, জনিতজ্ঞানবিগ্রহা, ঝললরী- 
বাদ্যকুশলা, ঝলজ ঝলজলাবৃতা, ঝিণ্টাশ- 
বন্ধ্যা, ঝাঙ্গারকারিণী,ঝর্রাবতী, টীকিতাখিল- 
পতাল।- টঙ্গিকৈনোহদ্দিপাতনে, ( পাপপর্কাত- 
বিদারণটদ্গরূপিণী ) ট্বীরনৃত্যৎকল্লোলা, 
টাকনীয়মহাতটা, ডঙ্গর-প্রবহা, ডীনর1জ- 
হৎসকুলাকলা,ত ডমড্মরুহন্যা, ডামরোক্ত- 

মহাণ্তকা, টৌকিতাশেষনির্ববাণা, ঢন্কানাদ- 
চলজ্জলা, ঢু্টিবিদ্বেশজননী, ঢনড্ঢনিত- 
পাতকা, তর্পণী, তীর্ঘতীর্থা, ত্রিপথা, ত্রিদশে- 
শ্বরী, ত্রিলোকগোর্তণা, তোয়েশী, ত্রৈলোক্য- 
পরিবন্দিতা, তাপত্রিতয়সংহন্ত্রী, তেজোবলবিব- 
দ্ধিনী, ত্রিলক্ষা, তারণী, তারা, তারাপতিকরা- 
চিতা, ভ্রেলোক্যপাবনীপুণযা, তুষটিদা, তুটি- 
রূপিণী, তৃষণচ্ছেত্রী, তীথমাতা, ত্রিবিক্রমপদো- 

ইস্ত্রী, ঘ্তবতী. ছুততষ্টিপ্রধাযিনী, ঘণ্টারবপ্রিয়া, ভবা, তপোময়ী, তপোরপা, তপস্তোমফলপ্রদা, 



একোনত্রিংশ অধ্যায় । 

ব্রিলোক্যব্যাপিনী, তৃপ্তি, তপ্তিকৃ, তন্বরূপিণী, 
ব্রেলোক্যহুন্দরী, তুর্্যা, তুধ্যাতীতপদপ্রদা, 
ব্রেলোক্যলক্্মী, ত্রিপদী, তথ্যা, তিমিরচন্টিকা- 
তেজোগর্তা, তপঃসারা, ত্রিপুরারিশিরোগৃহা, 
তয়ী-স্বরূপিণী, তী, (৪৪০০ ) তপনাঙ্গজভীতি- 

নং, তরি, তরণিজা-মিত্র, তর্সিতাশেষপুর্্ঘজা, 
তুলাবির্রহিতা, তীব্রপাপতুলতননপাং, দারিদ্রয- 
দমনী, দক্ষা, ভৃষ্র্রেক্ষযা, দিব্যমণ্ডনা, দীক্ষান্তী, 
চ্রাবাপ্যা, দ্রাক্ষা-মধুরবারিভূ দর্শিতানেক- 

১৯২৩ 

নির্বাণজননী, নন্দিনী হুন্নপাতকা, নিষিদ্ধবিষ্ব" 
নিচয়া, নিজানন্দপ্রকাশিনী, নভোঙ্গনচরী, নতি, 
নম্যা, নারায়ণী, নুতা, নিম্্লা, নির্মলাধ্যানা, 
ূ নাশিনী, তাপসম্পদাং (তাপসমূহনাশিনী) নিয়ত 

নিত্যন্রখদা, নানাশ্ট্যমহানিধি, নদীনদসরো- 
মাতা, নায়িকা, নাকদীধিকা, নষ্টোদ্ধরণধীরা, 
নন্দনা, নন্দ্ায়িনী, নির্নিক্তাশেষভুবনা, নিঃসন্গা, 
নিরুপদবা, নিরালম্বা, নিপ্রপঞ্চা, নির্নাশিতমহা- 

। মল! নির্লজ্ানজননী, নিঃশেষ্টপ্রাণিতাপহ্ৎ 
কৃতুকা, ছট্ট-হর্জয়-দুঃখঙং, দৈন্যঙগৎ, ঢুরিতদ্বী,  নিত্যোৎসবা, নিত্যতৃপ্তা, নমস্থারধ্যা, নিরঞনা, 

৮ দানবারিপদাজজা, দন্দশৃকবিষদ্রী, দারিতাধৌৰ- : নিষ্টাবতী, নিরাত্গা, নির্লেপা, নিশ্চলাস্তিকা, 
সন্ততি, ত্রতা, দেবদ্রমচ্ছননা, দুর্্যারাধবিঘা- | নিরবদা।, নিরীহা, নীললোহিত-মুদ্দগা, নন্দি- 
তিনী, দমগ্রাহ্া, দেবমাতা, দেবলোকপ্রদ্বশিনী, ৰ তৃঙ্গিগণস্তত্যা, নাগানন্দা, ন্গাতুজা, নিপ্রত্হা, 
দেবদেবপ্রিয়া, দেবী, দিকৃপালপদদাত়িনী, | নাকণদী, নিরয়ারণবদীর্ঘনৌ, পুণ্যপ্রদা, পুণ্যগর্ড। 
দীপাযুক্ষারিশী, দীর্ঘা, দোপী, দধণবজ্জিতা, | পৃণ্যা,০পণাতরদিণী, পথ, ছাখুফলা, পূর্ণা 
টুান্থুবাহিনী, দোহা, দিব্যা, দিব্যগতিপ্রদা, : প্রণতাত্তিপ্রভগ্রিনী, প্রাণদা, প্রাণিজননী, 

হ্যুনদী, দ্রীনশরণ, দেহিদেহনিবারিণী, দ্রাঘী- ' প্রাণেশী, প্রাণরূপিনী, পদ্যালয়া, পরাশক্তি, 
সী, দাধহন্ত্রা, দিতপাতকসভ্ভতি, দরদেশ!- পুরনজিং-পরমপ্রিয়া, পরা, (সর্ববোংকৃা) 

-স্তরচরী, হুর্গমা, দেববল্লভা, দুর্ববতঘ্বী, ছুনিব- পরফলপ্র্তি, পানী, পয়স্বিনী, পরানন্দা, 
গাহ্থা, দয়াধারা, দয়াব্তী ঢররাসদ1, দীনশীলা, প্রকুষ্টা্া, প্রত্ষা, পালনী, পরা (পুরণকত্রা ), 

। ছাবিণী, দ্রহিণদ্ষতা, দৈত্যদানবসংশুদ্ধি- পুরাণ-পগিতা, গ্রীত।, প্রণবাক্ষররূপিণী, পার্বতী, : 
' কত্রী, দুর্বূ্ধিহারিণী, দানসারা, দয়াসারা, : প্রেমসম্পন্া, পশুপাশবিযোচিনী, (৬০০) 
দ্যাবাড়মিবিগাহিনী, দৃষ্াষ্টকলপ্রাপ্তি দেবতা- | পরমাত্বন্বরূপা, পরত্রঙ্প্রকাশিনী, পরমানন্দ- 
বৃন্দবন্দিতা, দীর্ঘত্রতা, দীধঘপৃষ্টি, দীতোয়া, 
ঢ্রালভা, দণ্ুয়িত্রী, দণ্ডনীতি, ছৃষ্টদণ্ডধরা্িতা, 
ছরোদরন্ী, দাবা্চিঃ, ছ্ব-দ্রব্যেকশেবধি, দীন- 
সম্তাপশমনী, দাত্রী, দবধুবৈরিণী, দরী, বিদারপ- 
পরা, দাস্তা, দান্তজনপ্রিয়া, ধারিতদ্রিতটা, হূর্গা, 
দর্গারণ্যপ্রচারিণী, ধর্ম্রবা, ধর্খুরা, ধেনু) 
ধারা, খ্ৃতি, প্রবা, ধেনুদদানফল্পর্শা, ধর্বকামার্থ- 
মোক্ষদা, ধশ্খোম্বিবাহিণী, ধূরধ্যা, ধাত্রী, ধাত্রী- 
বিভুষণ, ধর্দিণী, ধর্মশীলা, ধন্িকোটিকৃতাবনা, 
ধাডৃপাপহরা, ধ্যেয়া, ধাবনী, ধৃতকগ্রষা ( ৫০) 
ধম্মধারা, ধর্শ্সারা, ধনদা, ধনবদ্দিনা, ধশ্মাধনম্ম- 
গণচ্ছেত্রী, দুতুরকুনু প্রিয়া ,ধন্বেশী, ধর্ুশাস্জ্ছ 
ধনধাস্-সমৃদ্ধিকৃৎ, ধর্মুলভ্যা, ধর্মজলা, ধর্মপ্রসব- 
ধর্মিণী, ধ্যানগম্য- 

নিষ্পন্দা, প্রায়শ্চিত্ত দ্বরূপিনী, পানীয়রূপনির্ববাণা, 
পরিত্রাণ-পরায়ণা, পাপেন্ধন-দবজ্ধালা, পাপারি, 
পাপনামন্ুৎ, পরমৈত্থধ্জননী, প্রজ্ঞা, প্রাজ্ঞা, 

পরাবর। প্রত্যক্ষলক্্মী, পদ্থাক্ষী, পরব্যোমামুত- 
অবা, প্রসন্নরূপা, প্রণিধি, পুতা, প্রত্যক্ষদেবতা, 
পিনাকি-পরমগ্রীতা, পরমেগিকমণ্ডলু, পদ্মনাত- 
পদাধ্যেণ প্রন্তা ( বিষুপাঁদাধ্য হুইতে উৎ- 
পন্না ), পদ্মমালিনী, পরদিদা, পুষ্টিকরী, পথ্যা, 
পৃত্তি, প্রভাবতী, পুনানা, গীতগর্ভদ্বী, পাপ- 
পর্্বতনাশিনী, ফলিনী, বলহস্তা, ফুল্ামৃজ- 
বিলোচনা, ফলিতৈনোমহাক্ষেত্রা, ফণিলোক- 
বিভুষণ, ফেনচ্ছল-প্রণুমৈনাঃ, ছু্ন-কৈরবগন্ধিনী, 
ফেণিলাচ্ছান্বুধারাভা, ফুর্ডুচ্চারিতপাতকা। ফাণি-৪ 

, ধরণী, ধাতৃপুজিতা, ধূ$ । তথ্বাহুদলিলা, ফাণ্টপথ্যজলাখিলা, বিশমাতা; 
দঁাটজটা-সংসথা, ধন্য, ধী, ধারণাবতী, নন, বিশ্বেশী, বিশ্বাঃ ঝি 
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বিরজাঃ, বিক্রান্তানেকবিষ্টপা, বিশ্বীমিত্র, বিষু- 
পুদদী, বৈষ্বী, বৈন্কবপ্রিয়া, বিরপাক্ষপ্রিয়করী, 
'বিভতি, বিশ্বতোমুখী, বিপাশা, বৈবুধী, বেদ্যা, 
'বেদাক্ষর-রসঅবা, বিদ্যা, বেগবতী, বন্দ্যা, 
বুহতণী, ব্রহ্মবাদিনী, বরদা, বিপ্রকুষ্টী, বরিষ্ঠা, 
বিশোৌধিনী, বিদ্যাধরী, বিশোক।, বয়োবৃন্দ- 
নিষেবিতা, বহদকা, বলব্তী, ব্যোমস্থা, নিবুধ- 
প্রিয়া, বাণী, বেদী, বিভী, ব্রহ্মবিদ্যাতরঙ্গিণী, 
ব্রহ্মাণ্ডকোটিব্যাপ্তান্থয  ব্রহ্মহত্যাপহারিণী, 
ব্রম্মেশবিস্ুরূপা, বুদ্ধি, বিভববদ্ধিনী, বিলাসি- 
জুখদা, বৈশ্ঠা, ব্যাপিনী, বৃষারণি, বৃষাঙ্গমৌলি- 
নিলয়া, বিপন্নার্তি-প্রভ্চিনী, বিনীতা, বিন্তা, 

ব্রধতনয়া, (৭০০ ) বিনয়া।দ্ব তা, বিপণী, বাদা- 

কুশলা, বেগুশ্রুতি-।খচক্ষণা, ব্চম্গরী, বলকুরী, 
বলোম্মলিতকল্মষা, বিপাপ্যা, বিগতাতঙ্গ।, 
বিকল্প-পরিবর্জিতা, বৃষ্টিকত্রী, বৃষ্টিজলা, বিধি, 
বিচ্ছিননবন্ধনা, ব্রতরূপা, বিভ্তরূপাঁ, বভবিদ্র- 
বিনাশকুৎ, বন্ৃধারা, বহ্ুমৃতী, বিচিত্রাঙ্গী, বিভা- 
বনু, বিজয়া, বিশ্ববীজ, বামদেবী, বরপ্রদা, 

স্বৃষাশ্রিতা, বিষদ্বী, বিজ্ঞানোশ্ম্যৎশুমালিনী, 
ভব্যা, ভোগবতী, ভদ্রা, ভবানী, ভতভাবিনী, 
ভূতধাত্রী, ভয়হরা', ভক্তদারিদ্রা-খাতিনী, ভক্তি- 
যুক্তি্রদা, ভেশী, ভক্তত্দর্গাপবরগদা, ভাগীরথী, 
ভানুমতী, ভাগ্য, ভোগব্তী, ভূতি, ভবপ্রিয়া, 
তবদ্েপ্ী, ভতিদা, ভূতিদক্ষিণা, ভাল-লোচন- 
ভাবজ্ঞা, ভূত.ভব্য-ভবহ প্রত, ভ্রান্তিজ্ঞান-প্রশ- 
মনী, ভিনব্রহ্গাণ্ডমণ্ডপা) ভুরিদা, ভক্তিহথলভা, 
ভাগ্যবন্বপ্িগোচরা, ভর্জিতোপপ্ননকুলা, ভক্ষ্য- 
ভোজ্যন্ুথপ্রদা, ভিক্ষণীয়া, ভিন্গুমাতা, ভাবা, 
ভাবন্বরূপিণী, মন্দাকিনী, মহানন্দা, মাত, 
মুক্তিতরঙ্গিণী, মহোদয়া, মধুমতী, মহাপুণ্যা, 

মুদদাকরী, মুনিস্ততা, মোহহন্ত্রী, মহাতীর্থ1, মধু- 
. অবা॥ মাধবী, মানিনী, মান্টা, মনোরথ-পথ।- 

তিশা, যোক্ষদা, মতিদা, মুখ্যা, মহাভাগ্যজনা- 
রিতা, মহাবেগবতী, ভমধ্যা, মহা (পুজ্যা) 

, মহাপ্রভাবা, মহতী, মীনচঞ্চল- 
: লোচনা, হারাবার, মহুদ্ধি, মহোঁ- 

টু 

বরহ্থকত, ত্রাহ্গী, ব্রদ্ধিষ্টা, বিমলোদকা, বিভাবরী, পলা, মুর্তিমন্মুক্তি-রমণী, মণিমাণিক্যভূষণা, 
মুক্তাকলাপনেপথ্যা, মনোনয়ননন্দিনী, মহা- 
পাতকরাশিদ্বী, মহাদেবার্ধঘহারিণী, মহোর্ি- 
মালিনী, মুক্তা, মহাদেবী, (৮০০ ) মনোম্মনী, 

মহাপুণ্যোদয়প্রাপ্যা, মায়াতিমিরচক্দরিকা, মহা- 
বিদ্যা, মহামায়া, মহামেধা, মহৌষধ, মালাধরী, 
মহোপায়া, মহোরগ-বিভূষণা, মহামোহপ্রশ- 
মনী, মহা, (উতসবময়ী ), মঙ্গল-মঙ্গল, 
মাওগু-মগুলচরী, মহালক্ষমী, মদোজ ঝিতা, 
মশস্থিনী, যশোদা, যোগ্যা, যুক্তাত্ম- -সেবিতা, 
যোগসিদ্ধিপ্রদা, যাজ্যা, যজ্জেশপরিপুজিতা, 
যক্তেশী, যক্তফলদা, ষজনীয়া, যশস্বরী, যমি- 
সেব্যা, যোগযোনি, যোগিনী, যুক্তবুদ্ধিদা, 
যোগছ্বানপ্রদা, যুক্তা, যমদ্যষ্টাযোগযুক্, যন্ত্রি- 
তাঘৌঘসঞ্ণরা,যমলোকনিবারিনী,যাতায়াতপ্রশ- 
মনী, যাতনানামকুস্তনী, যামিনীশহিমাচ্ছোদা, 
যুগধম্মবিবর্ভিতা, রেবতী, রতিকুত্, বম্যা, রত্ব- 

গর্ভা, রম! ( লক্ষমীরূপা ), রতি, রত্বাকর-প্রেম- 
পাত্র, রসজ্ঞা, রসরূপিণী, বত্প্রাসাদগর্ভা, 

রমণীয়তরঙ্গিণী, র্রার্চিং, কুদ্ররমণী, রাগদেষ- 
বিনাশিনী, রমা ( নয়নমলোভিরাম। ), রামা) 

রমারূপা, রোগিজীবাতুরূপিণী, রুচিকৎ, রোচনী, 
রম্য! ( লক্ষ্মীহিতকরী ), রুচির, রোগহারিণী,, 
রাজহংসা, রূত্ববতী, রাজতকল্লোলরাজিকা, 
রাম্ণীয়করেখা, রুজারি, রোগশোধিণী, রাকা,, 

রক্ষান্তিশমনী, রম্যা ( ব্রমণীয়া ), রোলন্দ- 
রাবিণী, রাণিনী, রগ্িতশিবা, রূপলাবণ্যশেবিধি 
লোকপ্রহ্,। লোকবন্দ্যা, লোলতকল্লোল- 
মালিনী, লীলাবতী, লোকভুমি, লোক- 
লোচনচন্ড্িকা, লেখতরবস্তী, লটভা, লঘুবেগা, 
লঘৃতহৎ, লাহ্যতরন্গহস্তা, ললিতা, লয়- 
ভঙ্গিকা, লোকবন্ধু, লোকধাত্রী, লোকোত্তর- 
গুণৌর্জ্িতা, লোকন্রয়হিতা, লোকা, লক্ষ্মী, 
লক্ষণলক্ষিতা, লীলা, লক্ষিতনির্ববাণা, 
লাবগ্যামৃতবধিণী, বৈশ্বানরী, ( ৯০০) বাস. 
বেড্যা, বন্ধ্যাত্বপরিহারিণী, বানুদেবাজ্যি- 
ব্রগুদ্বী, বজ্জিবজ্রনিবারিণী, শুভাবতী, ওভ- 

ফলা, শাস্তি, শাস্তানু -বল্পতা, শুলিনী। 
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'শৈশববয়াঃ১ শীতলামৃতবাহিনী, শোভাবতা, 
শিলবতী, শোধিতাশেষকিন্বিষা, শরণ্যা, 

শিবদা, শিষ্টা,) শরজন্মপ্রন্। শিবা, 
শক্তি, .শশাহ্ববিমলা, শমনন্বহ্সম্মতা, 
শমা, শমনমাগী, 'শিতিকঠমহাপ্রিয়, শুচি, 
শুচিকরী, শেষাঁ, শেষশায়িপদোত্তবা, শ্রীনিবাস- 
শ্রুতি, শ্রদ্ধা, শ্রীমতী, শ্রী, শুভবরতা, ওদ্ধবিদ্যা, 
শভাবাত্তী, শ্রুতানপ্দ।, শ্রুতিস্ততি, শিবেতরদ্বী, 
শবরী, শান্গরীরূপধারিণী, শুশানশোধনী, 

শান্তা, শঙ্বৎ শতধুতিট্তা, শালিনী, শালি, 
শুভাট্যা, শিখিবাহনগর্ভভূৎ্, শংসনায়চরিত্রা, 

শাতিতাশেষপাতকা,  মড়গুণৈগরধ্যসম্পন্না, 
ষড়ঙ্গশ্রুতিরূপিণী, ষগুতা-হারি-সলিলা, ্ট্যায়- 
দনদাশতা, সরিদর।, নৃরসা, ন্বপ্রভ!, হবর- 
দ্রীঘিকা, পরঃসিদ্ধু, সব্বতখদ্ধী, সন্বব্যাধিমহৌষধ, 
সেব্যা, সিদ্ধি, সতী, শুক্তি) স্বণ্দ৪, সরক্ষতী, 

সম্পত্রিঙ্গিণী, জ্বত্যা, স্থাুমৌলি? তাস্পণা, 
স্থ্যযদা, সুভগা, সৌধ্যা, গনী সৌভাগ্য- 
দায়িনী (যিনি স্ত্রীগণের প্রতি সৌভাগ্যদান- 
শীলা), স্বর্গনিঃশ্রেণিকা শুক্লা, শ্বধা, স্বাহা, 
হুধাজলা, সমুদ্ররূপিণী, পর্গ্যা, সর্দপাতিক- 
বৈরিণী, স্মতাঘহারিণী, সীতা, সংসারাজিত- 
রণ্ডিকা, সৌভাগ্যহুন্দরী, সন্ধ্যা, সন্দসার- 
সমন্বিত, হরপ্রিয়া, ভ্ষীকেশী, হৎসরূপা, 
হিরম্সকী, জুতাঘসক্, হিতর২, হেলা হেলা- 
'ঘগর্ব্বজৎ, ক্ষেমদা, ক্ষালিতাঘোৌঘা, ন দ্রবিদ্রা- 
বণী এবং ক্ষমা” (১০০০ )--£হ কুশ্তযোনে ! 

গঙ্গার এই নামসহঅ কীত্রন করিল মানব, 
গল্গাম্নানের সমাকৃ ফল প্রাপ্ত হর । এই 
সহ নাম সর্ঘপাপবিনাশক, সন্ববিঘ্ু বিন 
শক, সন্বাস্তোত্র-জপ অপেক্ষা এই স্তোত্রজপ 

শ্রেষ্ঠ এবং ইহা! সর্ববিধ পাবন বস্তুর পবিত্রতা- 
সম্পাদক। হছে মুনে! ইহা শ্রদ্ধাসহকারে 
পাঠ করিলে, ইঈ্সিদ্ি হয়, চতু্দগ্রাপ্ত 
হয়। একবার এই স্তোত্র জপ করিলে, এক 
যঙ্জের ফল প্রাপ্তি হয়। যে ব্যক্তি সর্ধতীর্থে 
নাত, সর্ব্যজ্জের অনুষ্টাতা, তাহার যে ফল 

নিদিষ্ট আছে, ত্রিমন্ধ্যা, এই স্তোত্রপাঠে সেই 
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ফল হয়। হে; ব্রহ্ধান্! নিধিল ব্রত সম্পূর্ণ- ; 
রূপে আচরণ করিলে যে পুণ্য হয়, সংযত-. " 
ভাবে ত্রিপন্ধ্যা এই স্তোত্র পাঠ করিলে, সেই. '. 
ফলপ্রাপ্তি হয়। হে মুনে। যে কোন জলা- 
শয়ে সান করিবার সময়ে যেব্যক্তি এই স্তব 
পাঠ করে, ব্রিপথগামিনী গঙ্গা নিশ্চয় তথায় 
সন্নিহিতা হন। একবংসর শ্রদ্ধাসহকারে শুদ্ধ" 
চিন্তে ত্রিকাল এই স্তব পাঠ করিলে, মঙ্গলার্থী 
বাক্তি, মঙ্গল প্রাপ্ত হয়, ধনা্থধন প্রাপ্ত হয়, 
কামনাসম্পন্ন পুরুষ, কাম্যবস্ত্ প্রাপ্ত হয় এবং 
মোক্ষাভিলাষী-_ব্যক্তি মুক্তি প্রাপ্ত হয়, আর 
অপুরে বাক্তি, পুত্রকামনায়, ধতুকালে পত্বীতে 
উপগত হইলে, পত্র লাভ করিবে। হে 
মনে! যেব্যক্তি গঙ্গার মহত নাম জপ করে, 
তাবু অকালমুত্যু হয় না, গনি, চৌর এবং 
মর্গভিতি থাকে না। গঙ্গার মহআ্র নাম জপ 
বায় গ্রামান্তরে গমন করিলে, তথায় তাহার 
কাধ্যসিদ্ধি হয় এবং নিঝ্বিদ্বে গুহে প্রত্যাগমন 
ঘুটে। মানব যখনই এই স্তোত্র পাঠ করিয়া 
গ্রামান্তরে যায়) তখন তিথি, বার, নক্ষত্র এবং 

যোগের দুটতা ক্ষমতাহীন হইয়! থাকে। এই - 
গঙ্গার সহন শাম পক্ষের আয়ুক্কর, আরোগ্য- 
কর, সন্মোপদ্রঝবিণাশক এব সক্সিদ্ধিকর। 

স্হত্রজন্মান্তরে যে পাপ সম্পূর্ণরূপে উপার্জিত, 
গঙ্গার সহজ নামজপে তত সমস্য ক্ষর প্রাপ্ত 

হয়। হে মুনে! ব্রঘাতী, মদ্যপ, সুবণ- 
চৌর, গুরুপস্থাগামী, এই চতুর্বিধ পাপার 
সংসগাঁ, জণঘাতী, মাতঘাতী পিতৃঘাতী, 
বিশ্বাসঘা হী, বিষপ্রযোক্তা, কৃতণঘ্ু, মিত্রদ্থা তী, 
অগ্িদঘায়ী, গো-হত্যাকারী শুরুদ্রব্যাপহারী 
ইত্যাদি ব্যক্তি মহাপাতকযুক্তই হউক, আর 
উপপাতকযুক্তই হউক, শ্রন্ধাপুন্নক গঙ্গার এই 
সহত্র নাম জপ করিলে, সেই পাপ হইতে 
মুক্তিলাভ করে। আধিব্যাধি-প্রপীড়িত, ঘোর- 
তাপগ্রস্ত ব্যক্তিও এই স্তবকীন্নফলে, সমগ্র 
ছুঃখ হইতে মুক্তি লাভ &$করে। একাগ্রচেতাঃ৪ 
এবং ভক্তিপরায়ণ হইয়া সংবংসর এই তব? 
পাঠ কবিলে অভিলধিত দি্ধিপ্রাপ্তি এবং 
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সর্ববপাপমুক্ত হয়। আর সংশয়াবিষ্টচিন্ত, 
ধন্মুত্বেষী, হিং, দাস্তিক ব্যক্তির চিন্তও ধর্ম 
পরায়ণ হয়। কামক্রোধবিবর্জিত জ্ঞানীর যে 
(ফল হয়, বর্ণাশ্রমাচারনিরত ব্যক্তি, এই স্তব 
“পাঠ করিলে, সেই ফল প্রাপ্ত হয়। সুত 
গায়দ্রীজপে যে ফল হয়, একবার সম্যক্রূপে 
এই স্তব পা) করিলে তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রাপ্ত 
হওয়। যায়। বেদচ্ছ ব্যক্তিকে গোদান 

করিলে, কৃতীরংযে কল হয়, এই স্তবরাজের 
একবার পাঠে সম্পূর্ণ সেই পুণ্য হয়, ইহা 
কথিত হইয়াছে । নরশ্রে্ঠ, যাবজ্জীবন গুক্ু- 
শুশ্ধা করিয়া যে পুণা উপার্জন করেন, এক 
বৎসর ত্রিকালে এই স্তব, পাঠ করিলে সেই 
পু্যপ্রাপ্তি হয়। ব্দ্পারায়ণে যে পণ্য শাঞ্জে 
কধিত হইয়াছে, ছয়মাস ত্রিসন্ধ্যা এই: জব 
কীর্তনে সেই ফলপ্রাপ্তি হয়। প্রত্যহ এই 
গঞ্গাস্তব অনুশীলন . করিলে, শিবভক্তি অথবা 
বিষুভক্তি লাভ করে। যে ব্যক্তি প্রত্যহ গঙ্গার 
সহ নাম পাঠ করিবে, গঙ্গাদেনী, সতত 
ভাহার সমীপে সহচরী হইয়া থাকিবেন। এই 

' জাঙ্নবীন্তব পা) করিলে, সর্দ্্র পূজা, সর্ব 
বিজয়ী এবং সম্্ত্র হ্বখভোগী হয়। যে বাঞ্তি 
এই স্তব কীর্তন করে, তাহাকে সদাচারী, 
সর্ধদা পবিত্র এবং সব্বদেবতার পুজক বলিয়া 
জানিবে। সেই ব্যক্তির তৃপ্তি সাধন করিতে 
পারিলে গঞ্গ। তপ্তিলাভ করেন, এ বিষয়ে সংশয় 
নাই। অতএব সর্বপ্রধত্রে গঙ্গাভক্তের অচ্না 
করিবে। যে ব্যক্তি এই গঙ্গাস্তবরাজ শ্রবণ 
করে কি পাঠ করে, অথবা লোভদগ্বিবর্তিিত 
'হুইয়! গঙ্গাভক্তদিগকে শ্রবণ করায়, সে মান- 
সিক, বাচিক এবং কাফ্িক এই ভ্রিবিধ পাপ 
হইতে ক্ষণমধ্যে মুক্তিলাভ করিয়া নিম্পাপ 
হয়, পি»লোকের প্রিয় হয়। সর্বদেবতার 
গ্গলীতিভাজন হয় এবং খাধিগণের শৌভিপাত্র 
হুইয়। থাকে। আর সেই বাক্তি দিব্যবিমানে 
অরোহণপুর্বক দিব্য-স্্রীশত-পরিবৃত, দিন্যাভ- 
প্দম্পন এবং দিব্যভোগাত্বিত হইয়া নন্দন 
। প্রভাতি নে আচ্চান্দ, প্রকত (দবতাব ল্লাষ 

কাশীখণ্ড। 

আমোদ করে। বিশেষতঃ শ্রাদ্ধকালে, পাত্রীয় 
্রাঙ্গণ-ভোজনের সময়, পিগ্প্তিকর এই মহা- 
স্তোত্র জপ করিলে, পাত্রে যত অন্নকণা, যত 
জলকণা থাকে, তত বংসর পিডগণ, ঘর্গে 
আমোদ করেন। পিঠগঞ্চ গঙ্গায় পিগুদানে 
যেমন প্রীত হন, শ্রাদ্ধে এই স্তব শ্রবণ করিলে, 
তদপ কত্তিই লাভ করেন। এই স্তোত্র 
যাহার গৃহে লিখিত হইয়া পরিপুজিত হয়, 
আহার গুহে পাপভীতি থাকে না এবং সে 

গৃহ সন্বদ পবিত্র থাকে । . অগস্ত্য ! অধিক 
কি বলিব, আমার এই নিশ্চিত বাক্য শ্রবণ 
কর, এ বি্ষিয়ে সংশয় কত্তব্য নহে; কেননা. 

মণ্দেহযুক্ত ব্যক্তির ফল হয় না। পৃধিবীতে 
খত সব নানাপ্রকার স্বব এবং মঞ্সমুহ আছে, 
তহসমস্তই গঙ্গাস্তব-রাজের সমান নহে। 
যে বাক্তি, এই সহশন নাম যাবজ্জীবন পাঠ 
করিবে, মে, মগধদেশে মত হইলেও আর 
গে বাস করে না। যে ব্যক্তি নিয়মধুও 
হইয়া, নিত্য এই স্ভোত্ পা) করে, অন্ন 
তাহার মৃত্যু হইলেও, গগাতীরে মৃত্ার সমান 
হইবে। পুর্বকাণে শিব, নিজভক্ত বিষ 
নিকট, এই রমণী প্তোত্ররাজ কীন্তন করেন; 
এই স্তবের এক একটা অক্ষরই ধুক্তির হেতু । 
গঙ্গাস্সানের প্রতিনিধি এই স্তোত্র আমি 
কীন্রন করিলাম, অতএব গঙ্গাল্লানে অভিলাষা 
মৃধা বাক্তি এই স্তোত্র জপ করিবে। 

একোনত্রিংশ অধ্যাঞ্ধ সমাপ্ত ॥ ২৯ ॥ 

টি 
ক ৮৯7 হত 

ভ্রিংশ অধ্যায় । 

বারাণসী রহম; । 

হপ্দ কহিলেন»হে মহাভাগ অপস্থ্য ! 

শরণ কর) র্লাজাষ-সত্তম রাজা ভ্গীরখ, 
ব্রা্মণ-শাপানলে দগ্ধ শ্বীয় পিতৃপুরুষগণের 
উদ্ধারবাসনায় মহাদেবের আরাধনা করিয়া 
কঠোর তপঃপ্রভাবে মন্ত্যলোকে গঙ্গা আনয়ন 
বাবন । পাব তিনি বিভবানর পরম তিতির 
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জন্ঠ বথায় মণিকর্নিকা অবস্থিত, তথায় তাহাকে |ছুপ্রবেশনিবারদী মহামিরপিনী অসিনদী এবং + 
আনয়ন করেন। দ্িলীপনন্দন ভগীরথ অগ্রসর 
হইয়া অবলীলাক্রমে মুক্তিপ্রদ বির চক্র- 
পুক্বরিণী, পরমব্ক্ষত্বরূপ ক্ষেত্রপ্রধান দেবদেবের 
সেই আনন্দকাননে সেই গল্গাদেবীকে লইয়া 
যান, বথায় নির্কার্-পদপ্রকাশন হেতু কাশী 
নামে নগরী প্রথিত ছিল। হে মুনে! সতত 
শিবের সান্নিধ্য বশত; সেই অবিমুক্ত ক্ষেত্র 
পূর্র্ব হইতে অমূল্য ছিল, এক্ষণে ভানীরথী 

সম্পর্কে মণি কাঞ্চন যোগের স্তায় সমধিক, 
- মূল্যবান হইল। চক্রপুঙ্গরিণী তীর্থ পুর্থারধি 

মুক্তিক্ষেত্র ছিল বটে, কিন্ত মহাদেবের মণিময় 
কর্ভিষণযোগে অপেক্ষাকৃত শেষ্ঠ হইল । শিবা- 
শ্রিত আনন্দকানন সেই ম্ববিমুক্ত ক্ষেত্রে 
মুক্তি, পুর্দ হইতে সিদ্ধ থাকিলে ও গঙ্গাসম্পর্নে 
স্থিরসিদ্ধ হইল। মণিকর্ণিকায় গল্গার সমাগম 
অবধি সেই সিদ্ধক্ষেত্র দেবছৃণভ হইল । জীন, 
বিবিধ পাপ পুণা কণ্থ করিয়া কাশীতে দেহ- 
ত্যাগ করিলে ক্ষণকালমধ্যে কর্মনবন্ধন উচ্ছেদ 
করত মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। ইহাতে বেদান্তবেদ্য 
ব্রন্মের নিিধ্যামন, সাশ্াযোগ অথবা কর্মা- 

 পাশোচ্ছেদী তরজ্জানের প্রয়োজন নাই, 
কাশীতে মরিলেই নরগণ, ভগবান শশিশেখরের 
প্রসাদে মুক্তিলাভে সমর্থ হয়। হে কৃম্তযোনে ! 
যত্বে হউক, অযত্তথে হউক, কাশীতে কলেবর 
ত্যাগ করিতে পারিলে তারকত্রক্গ নামের উপ- 

দেশ দিয়া ভগবান তাহাকে মুক্তি প্রদান 
করেন। বত্জন্মসিদ্ধির মলীভিত প্রারুত গুণ- 
পাশে বন্ধ জীব ভেদজ্জানসত্বেও কাশীতে জীবন 

ত্যাগ কৰিলে মুক্তি লাভ করিতে পারে। এই 
কাশীক্ষেত্রে দেহত্যাগই তপশ্া, দান ও নির্বাণ 
মু্িদায়ী পরম যোগম্ববপ কীন্তিত হয়। অতি- 
পাতকীও কাশীতে উত্তর-বাহিণী গঙ্গাপ্রাপ্ত 
হইয়! হেলায় দেহত্যাগ করত বিুত্র পরম 

" পদ পাইয়া থাকে । পূর্বকালে ইক্জ ও বহ্ছি 
ভূতি অমরগণ, যাবতীয় ব্যক্তিকেই মুক্তি- 

মার্গোনুখ দেখিয়া এইরূপে পুক্রীর রক্ষাবিধান 
ওঁকরিলেন। তাহার! পাপীদিগের হুর্মৃতিদলনী 

ক্ষত্রবিদ্বনাশিনী দুর্বৃত্তগণের কুপ্রবৃক্তিরোধিনী ' 
বরণানদীকে নিম্থাণ করিয়া কাশীক্ষেত্রের 
দক্ষিণ ও উত্তর ভাগে স্থাপন করিলেন। 
দেবগণ এই উপায়ে ক্ষেত্রের মুক্তিদান রক্ষা 
করিয়। নির্বৃতি লাভ করিলেন। ভগবান্ 
চন্দমৌলি স্বয়ং কাশীক্ষেত্রের পশাছাগ রক্ষা 
করিতে দেহলীগণপতিকে আদেশ করিলেন। 
য় বিশ্বনাথ রুপাপুন্নক যাহান্টরিগকে প্রবেশের 
অনুমতি দান করেন, ইহারাও (অমি, 
্রণানদী এবং দেহলী-গণপতি ) তাহাদিগকে 
কাশীক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে দিয়! থাকেন। 
এতদ্বিষয়ে কাশীর প্রতি ভ্তিবদ্ধক, অতি- 
বিশ্ময়াবহ একটা প্রাচীন ইতিহাস আছে; 
কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ গ্ছর। স্গন্দ কহি. 
লেন,-হে কুম্যোনে! পুরাকালে লবণ- 
সধুদ্রের তটে সেতুবঙ্গ-স্গিহিত প্রদেশে 
মাতভনক্ষ, কষ্খসেবাপরায়ণ ধনগ্রয় নামে 
একজন বণিক বাস করিত। সে সংপথে 
থাকিয়া বিস্ত উপার্জন করত অর্থিগণের 
অভীক্টদানে সন্তোষসাধন করিত। যাচকগণ' 

নিদ অভীষ্টলাভে সন্তুষ্ট হইয়া তদীয় যশো- 
রাশি প্রচার করিয়া বেড়াইত। ধনগয়) 
অসীম সম্পত্তিসমুন্গত হইলেও বিনয়াবনত 
ছিল। অশেষ গুণগ্রামের আকর হইলেও 
গুণিগণের নিকট আত্মগোপন করিত। অতি 
রূপবান ও ধনবান্ হইয়াও পরদারবিমুখ ছিল। 
সমণ্ কলায় শোভমান হইলেও তাহার 
কিধিল্মাত্র কলক্ষরেখা ছিল না। মে সত্যা- 
নৃতবৃত্তি অবলম্বন করিলেও সর্বদা সতাপ্রিয় 
ছিল। স্বয়ং হীনবর্ণ হইলেও সংসারে 
উংকষ্টবর্ণ তাহার বণনা! করিত। সদাচরণ- 
গামী হইলেও কৃতী ধন্গ্রয় হুখযানে বিচরণ 
করিত। মেধাবী সেই ধনগ্রয় স্বয়ং অনরিদ্র 
ছিল বটে, কিন্তু তাহার বুদ্ধি পাপদরিভ্র 
ছিল। ,হে মুনে! একদা এইরূপ গুণ 
সম্পন ধনগ্রয়ের বধিষ্রসী মাতা পীড়িত 
হইয়া কালবশে পঞ্চত্ব প্রাপ্ড হইল। তাহার 
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মাতা শারদীয়-মেঘচ্ছায়ার স্ায় অতি চঞ্চল 
ও বর্ধাকালীন নদীর মত পরপ্র্ণি যৌবন 
কাল প্রাপ্ত হইয়া নিজ পতিকে ভোগ- হখে 
.ু্চনা করিয়াছিল। যে নারী অচির- স্থায়ী 
যৌবনযদে মন্ত হইয়া পতিবঞ্চনা করে, সে 
অক্ষয় নরকভোগ করিয়া থাকে। রম র 
চরিত্র রক্ষা কর! সন্দতোভানে নিধেয় । তাহার 
চরিত্রদোষ ঘটিলে স্বয়ং ধিষ্টাগত্ নরকে পতিত 
হইয়! থাকে, পরে প্রলয়কাল পর্য্যন্ত গ্রাম্য- 
শৃকরী, বা! বৃক্ষে অধোমুখে লঙ্গমান স্ববিষ্ঠা- 
ভোজী বন্ধনী (বাদুড়), অথবা বৃক্ষকোটর- 
বামিনী দিবান্দ পেচকী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া 
থাকে এবং তাহার ধশ্মপরায়ণভন্ত্রারও সংকম্ম 

বলে অর্জিত স্বর্গলোক হইতে ভ্রষ্ হইতে হয়। 
অতএব আপাত্হখকর পরপুরুষস্পর্শ হইতে 
পুণ্যৈকভাজন নিজ দেহকে সর্বদা রক্ষা করা 
উচিত। পতিব্রতা নারী কি নিজদেহ পতির 
সম্পূর্ণ আয়ন্ত করিয়! উদয়োদ্যোত দিবাকরের 
উদয়রোধে সমর্থ নহে? অত্রিপত্বী সাধ্বী- 
প্রধানা অননুষ স্বামিভক্তিবলে সাক্ষাৎ বেদ- 

-ত্রয়ন্বরূপ সোম, হুূর্বাসা ও দত্তাত্রেরকে গর্ভে 
ধারণ করিয়াছিলেন। নারীগণ সতীত্ুবলে 
ইহলোকে অঙ্ষয়কীর্তি, পরলোকে স্বর্গবাস ও 
লক্ষ্মীদেবীর সতীত্ব লাভ করিতে পারে। সেই 
হুশ্চারিণী ধনএয়-প্রহ্থতি চিরন্তন সতীত্বধন্মে 
জলাগলি দিয়! স্বৈরচারিণী হওয়ায় দেহান্তে 
নরকগামিনী হইল । হে মুনে! ধনগ্তয় এতা- 
দৃশ ছশ্চরিত্রার তনয় হইয়াও স্বীয় সৌভাগ্য- 
প্রভাবে কোন শিব্ভক্ত যোগীর সঙ্গলাভে 

তপোনলে ভ্ুল্য ধার্মিক হইয়াছিল। জননীর 
দেহাবসান হইলে ধর্মুপরায়ণ মাতৃভক্ত ধনগীয় 
কাশীতে গঙ্গায় তদীয় অস্থি নিক্ষেপ করিবার 
জনক প্রথমত অস্থিগুলি পঞ্চগব্য দ্বারা, 
পরে পঞ্চানুত দ্বারা শোধন করত কপু্র- 

কুমারি লিপ্ত করিয়া বিচিত্র কুহ্থমে পুজা 

কাশীখণ্ড। 

বেষ্টন করত তদুপরি বিশুদ্ধ মৃত্তিকা লিপ্ত 
করিয়া তারকৌটার মধ্যে নিক্ষিপ্ত করিয়া 
গ্রহণপূর্ববক সেতুবন্ধ হইতে উত্তরদেশ-গমনো' 
পযোগা মার্গ অবলম্বন করিয়৷ যাত্রা করিল। 
পধিমণ্যে সে হীনজাতিকে স্পর্শ করিত না, 
সন্বদ! পবিভ্রভানে থাকিত ও ব্রাত্রিকালে 
মুত্তিকাশষ্যায় শয়ন করিত। এইরূপ ক্রমাগণ্ত * 
অনভ্যস্ত কার্ধ্য করায় এক দিবস তাহার 
প্রবল জ্বর আমিল। তখন একাকী দ্রব্যাদি 
লইফু! পথ চল! বিষম কষ্টকর বোধ হওয়াতে 
উচিত বেতন দিয়া একজন ভারবাহীকে সঙ্গে 
লইয়া চলিল। হে কুম্তযোনে ! এইরূপে বছ- 
কণ্ঠে সে কাশীতে উপনীত হইল । তথায় 
উপস্থিত হুইয়া ধনগ্য় শ্ীয় দব্যাণি রক্ষার 
ভার ভারবাহীকে দিয়া আবশডকমত খাদ্য- 
দ্রব্যাদি ক্রয়ের জন্ত আপণে গমন করিল । 
ত্যবসরে ভারবাহী নির্জন দেখিয়া তদীয় 

দ্রব্যাধি সমস্ত অন্বেষণ করত “ইহার ভিতরে 
অবস্তা কোন মহামূল্য দ্রব্য আছে" ভাবিয়া, 
সেই অস্থিপুর্ণ তামকৌটাটা গ্রহণপুর্বক 
ত্বভবনে প্রস্থান করিল। কিয়ৎ্কাল পরে 
ধন্গয় আবাসে প্রত্যাগমনপুর্বক ভারবাহীকে 
তথায় দেখিতে না পাইয়া ব্যস্তসমন্তভাবে 
দ্রব্যাি অন্বেব্ণ করিয়৷ তন্মধ্যে সেই তাঅ- 
কৌটাটা দেখিতে পাইল না। তখন সে 
নিজবক্ষে করাধাতপুন্বক হাহাকার করি! 
অতি কাতর্ভাবে বহুক্ষণ রোদন করিতে 

লাগিল। , এইরূপে " বুকাল রোদনপুর্ববক 
ইতস্তত অনুসন্ধান করিয়। ভারবাহীর অব্েষ- 

ণার্থ তদীয় ভবনাভিমুখে যাত্রা করিল। সে 
গঙ্গান্নান ও বিশ্বপতি কাশীনাথকে দর্শন না 
করিয়াই দ্রুতপদে যথাসময়ে সেই ভারবাহীর 
গুহে উপনীত হইল । এদিকে ভারবাহী কাশী 
হইতে প্রস্থান করিয়৷ গহনকানন মধ্যে প্রবেশ 
পূর্বক অপহৃত তাঅকৌটাটী উদঘাটিত করিয়া 
তন্মধ্যে কতকগুলি অস্থিথণ্ড দেখিয়া, বিস্ধ 

অন্তঃকরণে নিজগৃহে প্রস্থান করিল। পিপা- 

সায় স্তক্ষকঠ ধনঞজয়ও তদীয় ভবনে উপস্থিত 

করত প্রথমে গৌড়ীপ্র বস্পে বেন করিয়া 
পরে পটবন্ধ, হুরলবন্্, মাগিষ্টবন্প ও নেপাল- 
দেশজাত কন্মল দিয়। নুচারুরূপে যথাক্রমে 
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হইয়া একটা ভর্রস্তত্ত মধ্যে সেই তাএকৌটা- 
স্বিত বন্ধখণ্ড অবলোকন করিয়া কিপিং আশা! 
প্রাপ্ত হইয়! ভারবাহীর ভার্ধ্যাকে মছুতাসহ- 
কারে জিত্জীনা করিল, “অরে! সতা বল্, 
তোর কোন শঙ্গা নাই, আমি আরও অর্থ 
তোকে দিব। তোর পঁতি কোথায় গিয়াছে ? 

মদদীয় জননীর অস্থিগুলি প্রত্যর্পণ কর্। উহা 
পলন্যপণ করিলে আমি তোকে নিশ্চয়ই অর্থ 
প্রধান করিব। তোদের কোন প্রকার কট 
দিবনা। আর তোর শ্বামী লোভে পড়িয়া 

গগএনীয় জননীর অস্থিপূর্ণ তাম়পাত্রটী অপহরণ 
করিয়াছে, ইহাতে তাহার কোন দোষ নাই, 
আমার মাতার দুঙ্গর্কলেই ই। ঘটিয়াছে। 
অথব! তাহারও কোন দোষ নাই, আমারই 
অভাগ্যবলে এইরূপ ঘটন। খটিয়াছে। 
অরে শরপত্রি! গননীর গন্ঠ পুত্রের যাঃশ 
কম্ম করা কণব্য আমার অরুঞ্টে তাহ। 
নিশ্চিতই নাই। আমি যথাসাধ্য মা 
কার্য সাধনের জনতা উদাত হইয়াছিলাম 
বটে, কিন্তু ছুরদৃষ্টি বশত; তাহা অম্পন্ন 

হইল না। তোর শ্বামী নিঃশঙ্কচিন্ডে মেই 
৮ অস্িগুণি দেখাইয়া! দিক, তাহার শঙ্কার কোন 

কারণই নাই, সে আসিয়া অস্থিগুলি আমাকে 
দেখাইয়। দিলে তাহাকে অপরধাপ্ত অর্থ প্রদান 
করিব।” ধনঞ্জয়ের ঈদুশ বাক্য শ্রব্ণ 
করিয়া শবরপত্রী নিজ স্বামাকে আহ্বান 
করিল। পরে তদীক্ স্বামী তথায় আসিয়া 
বণিকৃকে দেখিয়। লজ্জায় *অবনতমস্তক হইল ও 

তাহাকে সমত্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া মমভি- 
ব্যহারে লইয়৷ সেই অরণ্যমধ্যে' ডঃ করিল। 
হে মুনে! ম্মৃঈক্রমে ভারবাহী সেই স্থানটা 
বিশ্মৃত হইয়াছিল । সে ননের নানাস্থানে 
ভ্রমণ করিতে লাগিল। ভ্রান্তচিন্ত ভারবাহী 
এক বন হইতে বনান্তরে পুনঃপুন; ভ্রমণ 
করিয়া যখন শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িল, তখন 
সেই বণিকৃশ্রেষ্ঠকে নিবিড় অরণ্য মধ্যে পরি- 
ত্যাগ করিয়। নিজ পলীতে পলায়ন করিয়া 
্লাসিল। এইকপে পরিত্যক্ত মেই বণিক 
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ধনগয় দিবসত্রয় কানন মধো পরিভ্রমণ করত 
পরিশেষে ক্ষ্ধায় কাতর ও তৃষ্ণায় শু্ধতালু 
হইয়! হাহাকার ধ্বনি করিতে করিতে শ্লানবদনে 
কাশীতে প্রত্যাগমন করিল । কাশীতে প্রত্যা- 
গত হইয়৷ ধনগ্য় নিজ মাতার পরপুরুষসংস- 
গের কথা লোকমুখে শুনিয়। প্রয়াগ ও গয়া- 
তীর্থকাধ্য সম্পন্ন করিয়৷ স্বদেশে পুনরাগমন 

করিল। হে অগণ্তয ! সেই দুশ্চরিত্রা ধন- 
রয়মাতার অস্থিসমূহ বিশ্বনাথের অনুমতি 
ব্যতিরেকে কাশীধামে প্রবেশলাভি করিয়াও 
তংক্ষণাং তথ! হইতে পুনর্বার বহিনিঃসারিত 
হইল। এইবপ ধর্ব বোধে ধদি পাপী ব্যক্তি 
কাশীতে কাশীস্বরের বিনা অনুমতিতে প্রবিষ্ট 
হয়, তাহা হইলে সে ঞ্রেত্রদল লাভ করিতে 
পারে না এবং তংক্ষণাৎ তথাঙহইতে বহিনি- 
্াশির্ত হয়। এই সমস্ত কারণ দেখিয়া 
নিশ্চিত বোধ হয় যে, একমাত্র বিশ্বনাথের 
অন্ুমতিই এই কাশীবাসের মূল। এই কশী- 
ক্ষেত্রকে রক্ষা করিতে অনি ও দরণ! নামী নদী 
নিম্মিত হইয়াছে । হে মুনে! তদবধি অসি 
ও বরণার সহিত সঙ্গত হইয়। এই কাশী. 
বোরাণসী' নামে বিখ্যাত হইয়াছে । ইহলোকে 
বারাণসী সাক্ষাৎ দিব্য করুণারপিণী; যেহেতু, 
এই অবিমুক্তক্ষেত্রে দেহ ত্যাগ করিয়৷ মনুষ্য- 
গণ অকেশে বিশ্বেশবররূপ পরমধাম প্রাপ্ত হইয়া 
তাহাতেই লীন ও কৈবল্যপদ প্রাপ্ত হইতে 
পারে। বারাণসী জীবকে সদ৷ এইরূপ উপ- 
দেশ দিয়। থাকেন যে, হে জীব! তুমি এ 
জগতে অনেক জন্মগ্রহণ করিয়াছ ও অনেক- 

বার অর্থ-ন্নানাদি করিয়। মতুনৃখে পতিত 

হইয়াছ, কিন্ত কোন মতেই প্রকান্তিক শাস্তি 
লাভ করিতে পার নাই। যদি তুমি আমায় 
অবলম্বন করিয়। জীবনপাত রে পার, 
তাহা হইলে মোক্ষপদ লাভ করত শিবত্ব 
প্রাপ্ত হইতে পারিবে। অপরাপর তীর্ঘজলে 
প্রাণত্যাগ করিলে এবস্বাত্র ব্রাহ্মণ, দেবাদি 
পদলাভ করিতে পারে; কিন্তু এই বারাণমীতে * 
প্রাণত্যাগ করিলে ব্রাহ্মণের কথা দূরে থাক, 



১৩৩ 

চগাল পর্ধযত্তও পুনবাবৃতিরহিত মুক্তিপদ প্রাপ্ত 
হইতে পারে। এই কাশীপুরীই অপার-ভব- 
পারাবারের পারস্বরূপা ৷ যথায় ভগনান ত্রিপু- 
রারি নরগণকে পরম পুকুষার্থ খ্বেচ্ছান্রমারে 
প্রদান করিয়! থাকেন । জীব অনম্ততীর্ঘন্ান- 

ফলে কলুষিত শরীর ত্যাগ করিয়া, দেবশরীর 
লাভ করিয়! থাকে । কিন্ত এই কাশীক্ষেনের 
কোন স্থানে অকিঞ্চিৎংকর কলেনর তাগ 
করিয়।, সাযুন্ধ্য মুক্তিন্ববপ শিবগ্ন্তি লাভ 
করিয়া থাকে । জীবগণের ত্রিতাপ-সংহারিণী 
এই কাশীপুরী প্রাকত নরগণের দেহাবসানে, 
জীবব্রহ্ষের বকারূপ তত্রজ্গান ব্তিরেকেও, 
সেই তারকতরক্ষ নাল আবণাগোচল বত্রি, 

পরম-পুরুষের সাক্ষাংকার বিধান করিম 
থাকেন। তখন আর সংসারে আমিনাক 

আশঙ্গা থাকে না । অভাই্পদপ্রাপ্রি আশাম, 

যে ব্যক্তি ধশ্বার্থহুখের নিলয় ইট্টপ্রদ নিজদেহ 
বারাণসীক্ষেত্রে তাগ না করিয়!, আনন্দ প্রকাশ 
করে, সে কি ভ্রান্ত! যদি তাহা ন' পায়, তাহ! 

হইলে, অভীষ্কলাভের আশা দরে থাকক, হূল 
দেহ পর্যন্ত তাহার নষ্ট হয়। হে কাশীবাসী 
জনগণ। ভগবান অগ্কনারীশর বৃত্তি কপাল- 
লোচন ম্থকুতৈকভাজন ইঈ দেহের পরিনন্তে 
একমাত্র নি্বাণপদ প্রদান করেন বলির 
বঞ্চিত বোধ করিও না। তোমাদিগের জন্ম- 
যন্ত্রণা আর ভোগ করিতে হইবে না। বারা- 
পরসীক্ষেত্র, জাজল্যমান অসীম গুণের 'একমাত্র 
ভূমি; কারণ, অত্রস্থিত দেহধারী মাত্রই ইহ- 
কালে ভগবান চন্দশেখর-প্রভাবে গলদেশে 

গরুল ও কপালে নয়ন ধারণ করিয়া গৌরীৃত্ডি 
স্বারা বিভূষিতনামান্গ হইয়া সাক্ষাৎ শিবের 
হায় বিরাজমান হয় এবং দেহান্তে চুনরায় দেহ 

ধারণ করিতে হয় না। বারাণসী পুৰ্ব হইতেই 
স্ুখদ আনন্দ-কানন ; তথায় চক্রসরসী মণি- 

কর্ণিকা, স্বর্ণদী গঙ্গার সংযোগ ও ভগবান্ 
বিশ্বনাথের সতত সা্লিধ্য থাকায় মুক্তির সমন্ত 
কারণই বিদ্যমান আছে। এই সংসারে অসি 
আণা নুীঘুয়ের সঙ্গমে অতি গৌরববতী ও 

কাশীখণ্ড। 

হৃপনদীসম্পর্কে শোভমানা বারাণসাই অমল 
ও অচল মোক্ষলক্ষ্মীর বিশৃস্ত স্থান। হায়! 
মুঢমৃতি জন্তুগণ এতাঢ়শ ভূমি ত্যাগ করিধ। 
অন্যত্র কেন বুথ! রেশ ভোগ করে ? হাসন! 
মুড জীবগণ অবশ্যই গর্যন্ণা। ও কতান্ত 

দত্তের বন্ধনভাড়ন নিম্ুত হইয়। থাকিবে; 
নচেং করস্থিত মক্তিন্বরূপ শগরের অনুগ্রহ- 
লভা কাশী তা'গ করিয়া কেন অন্তাত্র গমন 
কিন পান, অবগাহন, অর্চনা ও তনু 
ত্যাগ করিলে অপরাপর তীর্থ সকল সদ্য: 
পাপ ভরণ করে, বছর কল্যাণ দের ও 
স্বর্গকলদানে সমর্থ হয়) কিন্ত এই -বারাণসী 
সংমারেহ হলোচ্ছেদ করিয়! থাকে। কাশী- 

পরীর পরিসর মধ্যে মাঁণকর্ণিকায় দেহ আ্যাগ 
কিল, মানব্গণ গলন।শে নীলরেখা-লাস্কিত 
ভাললোচনসম্পন্ন ও নামা নারীমুর্তিবিরাজিত 
দেহে ধারণ করে। যে নাক্তি মণিক[ণিকার 
অতুল মাহাত্মা জ্ঞাত হইয়া মলময় প্য়গন্ধি 
কলেবর ত্যাগ হরে, মে তংক্ষণা২ আত্- 

ভাপ পরম জ্যোতির সহিত মিলিত হইয়। 
যায়; কল কল্পান্তরেও তাহার বিয়োগ ঘটে 

না! রাগাদি দোষে কলুষিতচিন্ত পাঁপিগণই 
অনুপম দিবা প্রভাবশালিনী কাশীপুরীকে অন্ত- 
তীর্থের সমান বোধ করিয়া থাকে ; তাহাধিগের 
সহিত সম্তাষণ কর। উচিত নহে। রে মুঢ় 
নর! ভগবান ম্মরহরের প্রিয় রাজধানী 
বারাণসী ত্যাগ করিয়া কোন দ্রিগ্দিগন্তরে 
ভ্রমণ করিতেছ ! বিধিপ্রভৃতি দেবছুলভ 
অচপল মোক্ষলক্ষী পাইয়াও চপলম্বভাব' 
লক্গ্মার কামনা কেন বুথা করিতেছ! যে 
ব্যক্তি উদামশীল, তাহার বিদ্যা, ধন, জন, 

ভবন, গজ, অশ্ব, কৃ, চন্দন, পরম রমণীয় 
বনিতা ও স্বর্গ, অধিক কি, মুক্তিও দুলভ 
নহে; কিন্তু একমাত্র বারাণসী ঢুরলভ। পুর্বে 

বিধাতা, তুলনা! পরীক্ষা! করিবার জন্য বৈকৃ 
প্রভৃতি লোকসমুহ এক কোটিতে ও কাশী- 
পুরী অপর কোটিতে স্থাপন করিয়া তুলাদণ্ডে 
তোল করিয়াছিলেন, তাহাতে উক্ত লোক১ 
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সকল লথ হইয়াছিল ও কাশীপুরী পুরুতার্থ- অন্তরীক্ষে বাতেধ নামে ও পৃথিবীতে অর্থৈধী 
চতুষ্টয়ের গুরু নিবন্ন গুরু হুইয়াছিল। | নামে যে রুদ্ুগণ অবস্থিত আছেন এবং 
বিশ্বনাথের কৃপায় কাশীপুরীতে বাস করিতে | পুরা চতাদ্দকে দশ দশ সংখ্যা করিয়া 
পাইলে কি নর, কি অন্ত জন্ত, সকলেই ৷ যে রুদুগণ আছেন, বেদজ্ঞগণ উর্ধান্থিত যে 
অদ্বিতীয় কুদ্রদেব ও মান্য হইয়া থাকে এবং | রুদ্গণের বর্ণনা করিয়া থাকেন ও পাতালে 
মে নানা উপসর্গজন্চিত ও স্বাভানিক দৃঃখ- ! যে অপংখা ক্ুদ বাস করিতেছেন, তাহাদের 
তারে আক্রান্ত হইলেও দেহাবসানে কক্ুক্ষয় ; অপেক্ষা কাশীবাসী রুদ্র্পী জীবগণ শ্রেষ্ট 
করিয়া শিবতেজে লীন হয়া যায়। মু: তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। হে কুস্তযোনে ! 
জন্তগণ, ভগ্রকাংস্ তুলা অকিপি/কর, অবশ্া- ৷ তজজন্তই অবিমুক্ত কাশীক্ষেত্র “ুদ্রাবাস” নামে 
নগর, জন্মমৃত্যু কেশের আশয় দেহ কাশীতে : কীতিত হয় এবং তজ্জন্যই ক্রাশীস্থিত যে 
তাগ করিয়া, তদ্িনিময়ে পরমানন্দসন্দোহভমি "কোন বর্ণ বা তদিতর জীবকে শ্রদ্ধপুর্ববক 
তেজোময় মুক্ি পরিগ্রঙ্কে কেন নিশে্ট জশ্বরজ্ঞানে পুজা করিলে মনুষ্য রুদ্রার্চনার 
আছে যথায় মর্ণকালে শ্বযং ভগবান ফল লাভ করে। হে মুনে! শবশাস্জঞ 
মহাদেব ভ্রাতিলে তারকব্রক্গ নাম উপদেশ পঞ্ডিতেরা "শান" শব্দের অর্থ শব ও "শান" 
দিয়া, জননীজঠর-্যঈণা দর করেন, সেই ! শব্দের অর্থ শয়ন কণ্িয়া থাকেন, মুতরাং 
কাশীপরী ক্ষিতিতলে বিদামান থাকিতেও ও | 'শুশান্ত' শব্দের অর্থ শবের গ্রয়নস্থান হইল। 
কেন হতনৃদ্ধি জীবগণ ধননাশ, বন্্না* মহাড়তগণ কক্পান্ত কালেও এই কাশীতে 
বিপন্তি রাশিতে অভিভত হয়া শোক সঙ্গ . শবরূপে শয়ন করিয়। থাকে, এইজন্ত কাশীকে 
করিয়া থাকে? কাশীনামী ইর। যদি কেহ | ম্হাখাশান বলে । প্রলয়কালে এই অবিমুক্ত 

দিবসে দুষ্ট তিনবার ভোজন করে ও গেস্ছ।- | ক্ষেত্রে ভুমি জণমধো, গুল তেজোরাশিতে, 
চারী হয়, তাহ। হহলে গে বানশ্রস্থ, বারভক্ষ, | তে ভা বাণতে ও বাপু আকাশে বিলয় প্রাপ্ত 

ভিছেন্িয় অপেক্ষা অনেকগ্তণে শ্রোঠ। এই ! হয়। তদনভ্ব, আফাশ অহঙ্গারতে, অহ- 
কাশীতে মরলে পৃণ্যাস্থা ও পাপাখ্রার নার পারতঞ্জ ষোড়শ বিকারের সহিত বুদ্ধিমংজ্ঞক 
কোন ইতরনিশেষ নাই ; কারণ উবরক্ষোত্রে | মহুভব্ডে এবং মহত প্রন্নতিমধ্যে লীন রে 
উপ্ত বীজের স্গায় াহাদিগের কণ্ুঙ্গনিত নীজ | যায়। পরে ত্রিগুণাগ্জিকা প্রতি নিগুণ 
সকল হরনেত্রসন্ুত অনলে দগ্ধ হইয়া! অগুরিত | পুরুষে বিলীন হুইয়। থাকে। উক্ত পুরুষই 
হইতে পায় না। অয়ি নগেন্জনন্দিনি ! শশক, | পর্বিংশতিতম তর, তিনিই জীব ও এই 
মশক, শুক, বক, চটক, বুক, জন্থুক, তুরগ, | দেহ$প গুহের একমাত্র অধিপতি । হে মুনে! 
উরগ, বানর, নর, যে কেহ কাশীতে মৃত্তা : ইস্তাকেই প্রাকৃত প্রলয় বলে । এই প্রলয় কালে 
প্রাপ্ত হয়, সে মক্ডিলাভ করে। যাহারা । লল্দা, রদ বা বিষ: কেহই বিদ্যমান থাকেন 

কাণীক্ষেত্রে নিরন্তর বান করে, তাহারা অতি (না। পরে মহাকাল নৃত্তি পরমেশ্র সেই 
সৌম্য র্াক্ষমালারূপ বগীন্ুভুষণে ভূষিত ও | জীবকেও শকীয়রপে অন্তহিত করেন। উল্ত 
বরিপুণ্ডরপ অন্ন্বধারী পথিনীস্ত রা মহাকাল দুটি পরমেশ্বরই মহাবিষু। নামে 
পান্িষদরপে গণা হইস্া থাকে । । কথিত হন, আনার উইীকেই মহাদেব বলিয়া 

বাশীতে জলচর, স্থলচর, মং", শুগান রতি থাক্চে। সেই কালরূপী পরমেখর আদ্য- 
যাবতীয় জন্য খাস করে, সে সমস্তই মদীয় | স্তমধ্যহীন, ইনিই শিব, শ্পীপতি ও পার্ব্বতী- 
কপ: রদর্প ধারণ করে ও দেজাস্তে আমাতে । । পত্ি।, দৈনন্দিন গ্লয়কালে বিনষ্ট জীব 
বিলীন হয়! হে দ্রেনি! ন্বর্ণে বর্ধেমু নামে গণের অ্থিমালায় বিউষিত ভগবান্ দেবাদিদেব 



ছি ১৩২ 

নিজ বিহারনগরী কাশীপুরীকে ত্রিশূলাগ্রভাগে 
স্থাপন করিয়৷ রক্ষা করেন। এই জন্য তথায় 
কলিকালের প্রভাব নাই। ঙগন্দ কহিলেন,__ 
হে দ্বিজ! দেবদেব শঙ্ পুর্র্নকালে দেবীপার্দতী 
শু বিষ্ঞুর নিকট অবিদুক্তক্ষেত্রকে বারাণমী, 
কাশী, রুদ্রাবাস, মহাশ্বশান ও আনন্দকানন 
মামে এইরূপে কীন্তন করিয়াছিলেন। আমি 
তৎ্সমুদয় শ্রবণ করিয়াছিলাম, এক্ষণে তোমার 
নিকট সেই কাশী-সংক্রান্ত মহারহস্ত কীন্তিত 
হইল। এই পবিত্র অধায় পাঠ করিলে 
মহাপাতক নষ্ট হয় ও দ্বিজগণকে যথাবিধি শুনা, 
ইলে শিবলোকপ্রাপ্তি হয়। হে কলসোছুব! 
ইহার পর কাশীবিষয়ে কি শুনিতে ইচ্ছা কর, 
বল; আমারও কাশী-বুস্তা'এ বলিতে মিরতিশয় 
আনন্দ হইতে থাকে, 

ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩০ ॥ 
ঞ 

একত্রিংশ অধায়। 

* ভৈরব প্রাহর্তাৰ। 

অগন্ত্য বলিলেন, হে সর্বজ্ঞ, জদয়ানপ্দ, 

তারকনিসুদন, স্বন্দ! কাশীকথা শুনিয়া ূ 
আমার তৃপ্তিলাভ হয় নাই, অতএন যি আমার 
প্রতি আপনার অনুগ্রহ থাকে ও আমাকে 
তথশ্রাবণযোগ্য বিবেচন। করেন, তাহা হইলে, 
কাশীর ভৈরবের কুথা ঝপুন। কাশীতে ভৈরব 
নামে কে অবস্থিত আছেন % তাহার রূপ কি 
প্রকার ? কাধ্যই ব৷ কি? তাহার কত নাম 
আছে? আরাধনা করিলে কি প্রকারেই বা 
তিনি সাধকের সিদ্ধি দান করেন এবং সেই 
ভৈরব কোন্ সময়ে আরাধিত হইলে ঝটিতি 
অভীষ্টসিদ্ধি করেন? স্বন্দ কহিলেন,_-হে 
মহাভাগ ! বারাণসীর প্রতি তোমার যেরূপ 
প্রেম দেখিতেছি, বোধ করি, আর কাহারও 
তাদবশ নাই, অতএব আয্ি অশেষকপে মহা- 
পাঁউকনাশন ভৈরবের কথা কীওন করিতেছি ; 
উহা শ্রবণ করিলে কাশীবাসের ফল নির্বি্কে 

কাশীখণ্ড। 

প্রাপ্ত হওয়া যায়। যিনি হৃপক বৃহৎ রূসালফল 
সুশ এই নিখিল ত্রহ্গাগডকে পাণিঘয়ে দু 
নিম্পীড়িত করিয়া মুহুন্মুতঃ দূরে নিক্ষেপপূর্ষক 
তাহার রস পান করিতেছেন ও সেই রূসপানে 
উন্মন্ডের স্তায় হইয়া উদ্ধত নৃত্য করিতেছেন, 
সেই মহাৈরব অপায় হইতে ত্রিভুবন বক্ষা 
করুন| হে কুস্তযোনে! বিষুং চতুর্ভুীজ ও 
সষ্িকও ত্রহ্মা চতুশ্ুখ হইলেও মহেশ্বরের 
মহিমা অবগত নহেন। ইহা বিচিএ কথ! নহে, 
কারন মহাদেবের মায়া অনতিব্রম্ণীয়া । সেই 

মারায় মোহিত হইয়! সকলেই পরম 
পতিকে জানিতে পারে না। সেই পরমে- 
শ্বর্ই যদি আপনাকে জানান, তবে তঙ্গাদি 
দেবগণ তাহাকে জানিতে পারেন, নতুব। 
স্ব ইচ্ছায় জানিতে পারেন ন!। সেই স্সাত- 
রাম মহেশ্বর সর্বব্যাপী হইলেও তাহাকে 
কেহ দেখিতে পায় *:; সগণই বাত্মনাতীত 
সেই মহেগরকে সামান্ট বেত! জ্ঞান করিয়া 
খ|কে। হেবিপ্র। পুক্বকালে মুমেরুশিখরে 
মহবিগণ লোকেশ্বর পিতামহকে প্রণামপুর্ধক 
জিড্লাদা করেন যে, একমাত্র কোন্ তত 
অন্যয়? তাহাতে সেই লোকশষ্টা পিতামহ, 

মহেশ্বরের মায়ায় মোহিত হওয়ায় পরম 
| তত্ব জানিতে না পারিয়া আপনাকে এই 
রূপে শ্রেষ্ঠ বলিয়া ব্্ণন করিতে থাকেন 
যে, “আমিই জগদূযোনি, বিধাতা, স্বয়সু, 
একমাত্র ঈশ্বর ও অনাণি ব্রদ্বস্বরূপ | 

আমার অচ্চনা না করিণে কেহই মুক্তিলাভে 
মমর্থ নহে । আমিই ভ্রিজগতের স্বষ্টিসংহার- 
কর্তী। আমা হইতে কেহই অধিক নহে, 
আমিই সকল দেবতার শ্রেষ্ঠ ।" প্রন্মার এই- 
রূপ বাক্য শুনিয়৷ নারাম্ণের অংশোংপন্র ক্রেতু 
হান্ত করিয়া ক্রোধরক্তলোচনে বলিতে লাগি- 
লেন যে, “তুমি পরম তত্ব অবগত ন৷ হইয়া 
ঝি বলিতেছ ? ভবাদুশ যোগীর এবংবিধ মোহ 
উচিত নহে। আমিই লোকত্রয়কভা, লগ ও 

পরাজ্পর নারাকণ | হে অজ ! আমাকে অবন্গ] 

করিয়া ত্রিজগত্বে জীবন থাকা অগত্ব। 



একত্রিংশ অধ্যায় 

আমিই পরম জ্যোতি; ও পরম গতি। তুমি 
আমাকতৃঁক নিযুক্ত হইয়াই এই স্ৃষ্টিকাধ্য 
সম্পাদন কর” এইরূপে মোহবশঙঃ পরস্পর 
জয়েচ্ছায় বিরোধী হইয়া বিধি ও ক্রতু, প্রমা- 
ণজ্র চতুর্বেদকে জিচ্জাস। করিংলন যে, “হে 
বেদগণ ! আপনাদিগের সর্সত্রই প্রমাণরূপে 
পরম প্রতিঠা আছে, তদ্বিষদ্জে সংশয় নাই; 
অতএব বলুন, পরম তন্ত্র কি অবগত আছেন ?" 
তাহাতে শ্রুতিগণ বলিলেন, “ছে ৃষ্টিস্থিতি- 
কারক দেবদয়! যদি আমাদিগের কথা মানত; 
করেন, তাহা হইলে আপনািগের সংশয়স্ছেণি 
প্রমাণ বলিতে পান্রি ৷” শ্রুতিগণেৰ এই কথ। 
শুনিয়া বিধি ও নুতু নলিলেন,_-“আপনাদিগের 
কথাই প্রমাণ, অতএব পরম তত কি, ভা 
বিশেমরূপে ব্লুন।” তখন ঞপেদ বলিলেন,__ 
“শাহার অন্তরে সমুদয় ভুতগণ অনস্থিত আছে, 
বাহা হইতে সমস্ত উঠত হইতেছে ও রাহাকে 
পণ্ডিতগণ “তং” শন্দদের বাচ্য বলেন, সেই এক 
রুদ্বই পরম তও।” যন্তুন্দেদ বলিলেন,_-“খিনি 
নিখিল যাগ ও যোগ দ্বার আরাধিত হইয়। 
থাকেন এবং খাহার বলে শ্রামরা প্রমাণন্গরূপে 

গণ্য হুইয়াছি, মেই সর্নাদশ। শিনই পরমতপ্ড ,” 
সামবেদ বলিলেন,--মিশি এই নিশ্বমগ্ডলকে 
ভ্রমণ করাইতেছেন, ধাহাকে যোগিগণ ধ্যান 
করিয়া থাকেন ও ঝাহার জ্যোতিতে বিশ্ব উ্ভী- 
সিত, সেই ত্রাম্বকই একমাত্র পরমতন্ত।” 
অথন্ববেদ বলিলেন,_"তক্তিপাধনবলে মনুষা- 
গণ ঘাহাকে দেখিতে পাইয়া থাকেন, সেই 
কৈবল্যরূপী হুঃখহর শঞ্চরকেই একমাত্র পরম- 
তও্ বলিয়া থাকেন।” হে মুনে! শ্রুতিগণের 
ঈদৃশ বাক্য শুনিয়া মায়ামোহিত মোহান্জ সেই 
বিধিও ত্রুতু ঈষৎ হান্ত করিয়া! বলিলেন, "পরম 
ব্রচ্গ সঙ্গমুক্ত, তবে কিরূপে শ্বাশানভমে শিবার 
সহিত নিরন্তর ক্রীড়ারত, ভম্মলিপ্তান্গ, জটাজু- 
টধারী, বুষবাহন, সর্পভূষণ, বিকটবেশ, দিগন্বর 
সেই প্রমথনাথ সেই পরমন্রণ হইতে পারেন ? 
তাহাদিগের এই বাক্য শ্রবণে নিরাশার প্রণব- 

৪ রূগী সনাতন মুতিমান হইয্। হাস্তপুর্বাক 

১৩৩) 

তাহাদিগকে বলিতে লাগিলেন। প্রণব বলি- 
লেন,-_লীলারূপধারী ভগবান্ রুদ্ররূপী এই হর 
নিজ আগ্মাতিরিক্ত পত্থীর সহিত কদাপি ক্রীড় 
করেন না। এই ভগবান ঈশ্বর স্বয়ং সনাতন 
জোতিস্বরূপ। এই শিবা তাহারই আনন্দ- 
রূপ শক্তি, তাহা হইতে ভিন্ন নহেন। প্রণব 
তন এইরূপ বলিলেও শ্রীকঠেরই মায়! বশত; 
বিধি ও ত্রত্ুদেবের অজ্ঞান তিরোহিত হইল 
না। অনস্তর সেই উভয়ের &্মধ্স্থলে নিজ- 
প্রভায় ছ্যলোক ও ভুর্লোকের মধ্যভাগ 
পরিপূর্ণ করিরা এক পরমজ্যোতি প্রান্ত 
হইল। মেই জ্যোতির্মগুল মধ্যে এক পুরুষের 
আকার দেখা গেল। তদর্শনে ব্রঙ্গার পঞ্চম 
মস্তক ক্রোধে প্রলিত হইল । তখন হিরপ্য. 
গঞ্রপ্ষা, “আমাদিগের উত্তরের মধো পুরুষা- 
£তিধারী উনি কে %” এইরূপ মনে মনে 
ভাপিতেছেন, ইত্যাবমরে ত্রিশুলপাণি, কপাল- 
লোগন তগবান মহাদেবকে দেখিতে পাইলেন ও 
দেখিয়া তাহাকে চিনিতে পারিয়! বলিলেন, 
“তুমিই আমার ভালগুল হইতে পুর্বে আবির্ভূত 
হইয়াছিলে ও রোদন হেতু তোমায় “রুদ্র” নাম: 
পি। ছিলাম, এক্ষণে হে পুত্র! তুমি আমার 
শরণাগত হও, আমি তোমায় রক্ষা করিব ।” 
অনন্র সঈগ্বর, পদ্ধযোনির এই সগর্থ বাক্য 
'শুনিয়া,কোপ হইতে এক ভৈরবারুতি পুরুব সৃষ্টি 
করিয়া, সেই পুরুষকে বলিলেন,__“হে কাল. 
ভৈরব! তুমি এই ব্রদ্ধীকে শাসন কর। তুমি 
কালের স্তায় বিরাজমান, অতএব তোমার 
“কালরাজ' নাম হইবে ও তুমি বিশ্বভরণে 
সম এই জন্ত তোমার নাম “ভৈরব হুইবে। 
তোমাকে কালও ভয় করিবে বলিয়া, তোমার 
নাম'কালভৈরব'হইবে। যেহেতু তুমি তুষ্ট হইয়া 
র্ত্তগণের মর্দন করিবে, এই নিমিত্ত তুমি 
“আমর্দক" নামে বিখ্যাত হইবে,আর তৎক্ষণাৎ 
ভগ্গণের পাপ ভক্ষণ করিনে বলিয়া, তোমার 
“পাপত্বক্ষণ” এই নামহইবে। হে কালরাজ! 
আমার যে সর্বাপেক্ষা শ্রে্ট কাশীপুরী আছে। 
তথায় তোমার মন্দা ত”ি, 
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গাইবে না।” অনন্তর কালভৈরব মহেশ্বরের 
নিকট এই সকল বর প্রাপ্ত হইয়!, বামহস্তের 
অঙ্গুলিনখাগ্র দারা তৎক্ষণাৎ বিধাতার মস্তক 
ছেদন করিল। যে অঙ্গ অপরাধ করে, তাহা- 
রই শাসন করা উচিত। অতএব ব্রঙ্গা যে 
অর্গে নিন্দা করিয়াছিলেন, সেই পঞ্চম মস্তকই 
তাহ! কর্তৃক ছিন্ন হইল । ইছা দেখিয়া যক্জ- 
মুক্তিধারী বিশু, শব্গরের ত্বতি আরম্ত করিলেন, 
হিরণ্যগর্ভও ভাতি হইয়। “শতকুদরিয়” জপ 
করিতে লাণিলেন। তখন ভক্তবংসল মহাদেব 
পরিতুষ্ট হইয়া ব্র্ধা ও বিধু!কে আগ্বাস প্রান 
করিয়া, নিদ্ধ মন্ত্যন্তর কপন্দী সভরবকে বলি- 
লেন,_“হে নীললোহিত॥ এই যক্রূপী বিশু; 
ও ব্রহ্ধা তোমার মান্ত। তুমি রক্গার এই 
কপাল ধারণ করিয়া, ব্রহ্গহত্যা পাপ অপনোদ- 
নের জষ্ট,কাপালিকব্রত অবলম্বন করত লে"ক- 

শিক্ষার্থ নিজ ব্রত দেখাইয়া, নিয়ত ভিক্ষাপূর্নক 
বিচরণ কর। এই কথা বলিয়া তেজোরপা 
সনাতন ভগবান অন্তহিত হইলেন । তংপদ্রে 
শিবও রক্তবণা, বক্তান্বরধারিণী রক্ুমাল্যান- 
লেপনা দংষ্টাকরালবদনা, জিহ্বাললনভীষণ! 
অন্থরীক্ষেকচরণা, বহুশোণিতপায়িনী, কপরি- 
ধারিণী, পিঙ্গলতারকা, ভৈরবেরও ভীতি- 
প্রদা়িনী, ব্রঙ্গহত্যা নায়ী কন্যা সৃষ্টি করিয়া, 
তাহাকে কালভৈরবের অন্ুগমন করিতে আদেশ 
দিয়! ও 'বারাণসী ভিন্ন সর্বত্রই তোমার গতি 
অব্যাহত হইবে", এই কথ! বলিয়া অন্তহিত 
হইলেন। সেই ব্রঙ্গহত্যা নামী কণ্ঠার সংসর্গে 
কালভাবন ভৈরব কু্ণবর্ণ হইলেন ও দেবদেবের 
আদেশে কাপালিক ব্রত অব্লম্বন করিন্না 
কপালহস্তে ত্রিভুবন এমণ করিতে লাগিলেন। 
হুদারণ বঙ্গহত্যা সত্যলোক, বৈকুগুলোক বা 

ইল্দাদি-নগরীতে সেই কালভৈরবকে ত্যাগ 
করিল না। ত্রিজগংপতি রুদ্রূপী কালভৈরবও 
ব্রতাবলন্দন পুর্ন্ণক ত্রিভবন বিচরণ ও প্রতি- 
তীর্থে ভ্রমণ করিয়াও সেই ব্রদ্মহতআযুক্ত হই" 
লেননা! হে কুত্তসম্তব! ইহা দ্বারাই অন্- 

কাশীখণ্ড। 

মানে অবগত হও যেংব্রন্মহত্যাপনোদিনী কাশীর 
মাহাত্থ্য কতদূর। ত্রিলোকমধ্যে অনেক তীর্থ 
ও বহুতর পুণ্যায়তন আছে; কিন্ত সে সমস্ত 
কাশীর ষোড়শ কলার এক কলারও যোগ্য 
নভে । ব্রন্গহতা! প্রভৃতি পাপসমুহ তাবং 
ভীষণ গর্জন করিয়! থাফে, যাব তাহারা 
গাপরূপ পর্বতের অশনিম্বরূপ কাশীর নাম 
বণ করে না। পরে প্রমথসেবিত কাপালিক- 
ব্রতধারী ভগবান কালভৈরব ত্রিভুবন বিচরণ 
করিয়। নারায়ণের নিকেতনে উপস্থিত হইলেন । 
ভগবান গরুড়ধবজ, সর্ণকুগুলধারী ত্রিনেত্র 
ভীষণাকৃতি মহাদেবাংশস্তুত কালভৈরবকে 
উপস্থিত দেখিয়া ভতলে দণ্ডবৎ পতিত হই- 
লেন । তাহা দেখিয়া অন্তান্ট দেবগণ, মুনিগণ ও 

দেবপরী সকল চতুদিকে তাহাকে প্রণাম 
করিল ' অনন্তর লক্ষমীপতি হরি প্রণতভাবে 

মূন্ুকে অঞ্জলিবন্ধন পর্ক বিবিধ স্তবে তাহার 
স্তব করিয়া, ক্ষীরোদমগনোস্তত পদ্ধালয়াকে 
বলিলেন, অগি প্রিয়ে কমললোচনে ! দেখ, 
তুমি আজ ধন্য, অযি হুভগে! অনদে! 
নুশ্রোণি দেবি! আমিও আজ ধন্য; বারণ 
আমরা উভয়ে আজ ত্রিজগৎপতির সাক্ষাৎকার 
লাভ করিয়াছি । ইনিই ধাতা, বিধাতা, লোক- 
সনহের প্রভু, ঈশ্বর, অনাদি, শান, শরণ, 
পরাংপর ও পরমাত্বা। ইনিই সমর্থক, সন্দ- 
যোণীশরর, সর্কাভ তৈকভাবন, সর্দ্ভিতের অন্ত- 
রাস্মা ও সকলের সর্বদা সর্ব্বাভীষ্টদাতা। 
শান্ত যোগিগণ তল্দাহী? নিরদ্ধপ্বাস ও ধ্যান- 
প্রাণ হইয়া জ্ঞানচক্ষে যাহাকে শদয়ে দর্শন 
করেন, অদ্য তিনি এই আপিয়া-ছন, নিরীক্ষণ 
কর। জিতেন্দিয় বেদতন্জ্ঞ যোগিগণ যাহাকে 

জানিয়া থাকেন, সেই সর্বব্যাপী ভগবান্ অরূপ 
হইলেও অদ্য রূপবান্ হইয়া এই আসিয়াছেন। 
অহ্বো! ভগবান্ প্রমবরঙ্গের বিচিত্র লীলা! 
ধাহার নাম কীর্তন করিলে দেহ ধারণ করিতে 
হয় না, তিনি অদা দ্রেহধারী। খ্াহাকে দর্শন 

করিলে মনুষোর পৃথিবীতে পুনর্জন্ম হয় না, 
শেই শশিমৌলি ভগবান ভ্রিলোচন .এই/ 
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আসিয়াছেন। অদ্য আমার পদ্বদলের ন্যায় 
হৃবিশাল নযনছয় সার্থক হইল, যেহেতু লীলা- 
রূপধারী ভগবানের দর্শন পাইয়াছি । দেব- 
গণের দেবতৃপদে ধিক! যাহাতে ভগবান শঙগ- 

বুকে দর্শন করিয়া সর্ছ্খহর নির্ববাণপদ 
লাভ হয় না। হে দেবি! জগতে দেবতপদ 
অপেক্ষা! অওভকর আর কিছুই নাই : যেছেতু 
সর্দঘদেবপতিকে দর্শম করিয়াও আমর! মুক্তি- 
লাভ করিতে পারিতেছি না। আনন্দপুলকিত 
দেহে হ্গধীকেশ লক্ষমীকে এইকপ বলিয়৷ প্রণি-* 

পাতপুর্্বক বুষবাহন মছাদেনকে এই কথা 
বলিলেন ষে, হে সর্বপাপহর ! বিভো ! অধর 
আপনি দেবদেব, সন্বন্দ ও বিজ্গর বিধাত! 

হইলেও আপনার এ কি আচরুণ ? হে পেল- 
প:তে! মহাছাতে! ভ্রিলোচন। আপনার 
কি লীলা? হে ম্মরান্তক ! বিরূপাক্ষ। আপ- 

নার এইরূপ আচরণের কারণ কি? ছে শক্তি- 
পতে! ভগবন! শস্তেো! কি কি নিমিক 
ভিক্ষা করিয়। বিচরণ করিতেছেন ? ভে প্রণত- 

জনের ব্রেলোক্যরাজাপ্রদ ! জগ২পতে ! এ 
বিষয়ে আমার সংশয় জত্িয়াছে । বিধুঃর 
এই কথা৷ শুনিয়া শু তাহাকে নলিলেন যে, 
হে বিষে]! আমি অঙ্গুলির নখাগ্র দ্বারা 
ব্রহ্মার মস্তক ছেদন করিয়াছিলাম, তদবধি এই 
শুভবত ধারণ করিয়াছি। মহেশ্বর কক 
এইন্ধপ উক্ত হইয়া পুগুরীকাক্ষ বিশ অবনত- 
মস্তক হইয়া ঈষৎ হাস্যপুন্দক পুনরায় এইরূপ, 

নিবেদন করিলেন, হে সব্ববিদ্দাননায়ক । 
আপনি যথেচ্ছ ব্রীড়! করুন,কিন্ত হে মহাদেব! 
আমাকে মায়াবলে আপনার আচ্ছন্ন করা উচিত 

নহে। হেঈশ! আপনার আদেশে আমি 
নাভিপদ্ধকোষ হইতে কল্পে কল্পে কোটি কোটি 
ব্র্ধা স্বজন করিতেছি । হে বিভো। খু 
গণের অনুত্তরণীয় এই মায়াকে আপনি তাগ 

করুন; হে মহাদেব! আমি ও অপরাপর 
সকলেই আপনার মায়ায় মোহিত; তাহা 
হইলে হে শিবাপতে ! আপনার চেষ্টা যথাযথ 
অবগত হইতে পারি। হে হর! সংহারকাল 

উপস্থিত হইলে আপনি যখন সমস্ত দেবতা, 
মুনি ও ব্ণাশ্রম বিশিষ্ট লোকগণকে সংহার 
করিবেন, তখন আপনার ব্রক্মহত্যা প্রভৃতি 
কোথায় রহিবে ? হে শস্তো! আপনি কাহারও 
পরতন্ত্র নহেন, এই নিমিত্ত আপনি যথেচ্ছ 
ক্রীড়। করিয়া থাকেন। হছে অনথ। কত 
অতীত ব্রহ্মার অস্থিমালা আপনার কে শোভা 
পাইতেছে, তখন আপনার র্রক্ষহত্য। কোথাম়্ 

ছিল? হে ঈশ। মহাপাপ ক্গিয়াও যে ব্যক্তি 

আপনাকে ভ্তিপুননক ম্রূণ করে, তাহার 

পাপ লীন হইয়া! যায়। শ্ার্ঘর সম্নিকটে 
অন্ধকার যেমন মাগিতে পারে না! সেইরূপ 
আপনার ভক্তের পাপু তৎক্ষণাৎ নষ্ট হইয়া 
যায়। যে পৃণানান ব্যক্তি আপনার চরণযুগল 
ধ্যানঞ্ষরে, তাহ'ব ব্রক্গহতাজনিত পাপও ক্ষয়- 
প্রাপ্ত হয়! হেজগংপতে! যবে ব্যক্তি 

আপনার নাষ কীত্রন করে, তাহার পাপ 

ন্চিয় গিরিশঙ্গ-পরিমিত হইলেও তাহাকে কষ্ট. 
দানে সমর্থ হয় না। ছে লোকজীবন! 

রজোগুণ ও তমোগুণে বদ্ধিত এবং পরি- 
তাপদীায়ক পাপরাশি কোথায়, আর জগ- 
দ্যাপক রোগ-হারী আপনার মঙ্গলময় শিব- 
নামই না কোথায়? হে অন্ধকরিপো! যদি 
কখনও মনুষোর ওষ্ঠপুট হইতে "শিব", 'শঙ্গর» 
চন্দশেখর_ এই কয়েকটা লাম বারংবার 
নিঃস্তত হয়, তাহার আর সংসারে আসিতে হয় 
হয় না। হে ঈশ! আপনি পরমাত্মা, পরম 
জ্যোতি; ও ইচ্ছামৃতিধারী; এই সমস্তই 
আপনার কৌতুহল মাত্র, নতুন! ঈশ্বরের পরা- 
ধীনত। কোথায় % হে দেবেশ ! অদ্য আমি ধন্ত । 

বাহাকে যোগিগণ দর্শন করিতে পারেন না, 
সেই অক্ষয় জগনিদান পরমেশরের দর্শন পাই- 
লাম। আজ আমার পরম লাভ, আজ আমার 

পরম মঙ্গল । আপনার দর্শনরূপ অমতে পরি- 
তপ্ত হইয়া স্বর্ণ ও মুক্তি পর্ধান্ত জ্ঞান করি- 
তেছি।* বিষু, এইরূপ 'বলিলে পর স্বয়ং লক্ষ 
মহাদেবের পাত্রে মনোরথনতী নামে পবিভ্র 
ভিক্ষা প্রদান কবিলন। এন. টি. 
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পরমানন্দে ভিক্ষাচরণের জন্য তথা হইতে 
নির্গত হইলেন। জনার্দন বিধু, ব্রহ্মহত্যাকে 
তাহার অগুগমন করিতে দেখিয়া তাহাকে 
আহ্বানপুব্বক ত্রিশুলীকে পরিত্যাগ করিতে 
বলিলেন। তাহাতে ব্রহ্মহত্যা কহিলেন, 
আমি এই প্রসঙ্গে বুষ্বজের সেবা করিয়। 
আপনাকে পবিত্র করিব, নতুবা মহাদেবের 
সাক্ষাৎকার কোথায় পাইব ৭ ইহা! বলিয়৷ ব্রন্গ- 
হত্যা বিষ কর্তৃক প্রাাখিত হইয়াও শাহাব 
পার্থ পরিত্যাগ করিল না। অনন্তর শহ্ু 
সহাশ্তমুখে বিধ্ুকে বলিলেন, হে বনুমানদ 
গোবিন্দ! আমি তোমার বাকা হুধাপানে পরি- 
তৃপ্ত হইয়াছি, অতএব হে অন! আমি 
তোমায় বর দিতেছি, তুশি বর প্রার্থনা কর। 
ভিক্ষুকগণ ভিক্ষা করতে গিয়া সন্মান পাইলে 
যেরূপ হুখা ও আনন্দিত হুইয়। থাকে, প্রচুর 
পবিত্র ভিক্ষা-দ্রব্লাভেও তাহারা তদ্রপ আন- 
ন্দিত হয় না । তাহ! শুনিয়া বিধুং কহিলেন,_ 

ইহাই আমার গ্লাধনীয় বর যে, আমি মনোরথ- 
পথের অতীত দেব্গণের অধিপতি দেবদেবকে 

দর্শন করিতেছি । হে হর! আপনার দর্শন, 
সজ্জনের পক্ষে বিনামেঘে অগসতবুষ্টি, বিনা 
আয়ামে মহোখমব ও বিনা যত্রে নিধিলাভের 
সশ। অতএব হে দেবশভ্তো! আপনার 
পাদপনুদ্ধয়ের সহিত কখন যেন আমার 
বিচ্ছেদ না ঘটে, ইহাই আমার প্রার্থনা ; 
অপর কোন বর আমি চাহি না! তখন 
জ্রীভৈরব বলিলেন।_“হে দেব মহামতে ! 
তুমি যাহা চাহিলে, ত তাহাই হইবে ও তুমি সর্ব্ব 
দেবগণের ব্রদাত। হইবে” । দৈত্যারিকে এই 
ব্রদানে অনুগ্হীত করিয়া কালভৈরব, ইন্জাি- 
লোকে বিচরণ করত মুক্তিষ্ধাপ্িনী বারাণসী- 
নগরীতে গমন করিলেন ; বিপদাকর ব্রহ্গাদি 

দেবগণের পদও যে কাশীস্থিত জীবগণের 
যোড়শভাগের একভাগেরও তুল্য নহে । বার!- 

ণ্সীতে জটাধারী, মুগ্ডতমুণ্ড ও দিগম্বর হইয়াও 
বাঁ করা ভাল, কিন্তু অন্তাত্র একচ্ছত্র সসাগর 
ধরামগুলের অধীশ্বর হইয়াও থাক! ভাল নহে। 

কাশীখণ্ড ৷ 

বারাণসীতে ভিক্ষা! অবলম্বন করিয়াও বাস ভাল 
কিন্তু অন্তাত্র লক্ষাধিপতি হইয়াও থাকা ভাল 
নহে; কারণ, লক্ষপতির, গর্তে প্রবেশ করিতে 
হয়. কিন্তু ভিক্ষান্নভোজীর গর্ভযন্ত্রণ। ভোগ 
করিতে হয় না। কাশীতে আমলকী ফল- 
পরিমিত ভিক্ষা ভিক্ষুকগনকে দিলে তাহা 
সুমেরুতুল্য গুরু হইয়। থাকে । যে ব্যক্তি 
দরিদ্র গুহস্থকে বর্ষভোজ্য অন্ন প্রদান করে, 
সে যত বংসরের জঙ্ত দান করে, তত যুগ 

স্বর্গে বাস করিয়া থাকে । যেজন নিরুপায় 
ব্যক্তিকে বর্ধভোজ্য দান করে, তাহার 
কম্িন্কালেও নু'ধাতধ্ণ-জনিত ক্লেশ ভোগ 
করিতে হয় না। কাশীতে বাস করিলে যে 
পুণ্য জন্মে, তথায় কোন বাক্তিকে বাস করাই- 
লেও অবিকল সেই ফল হইয়া থাকে। 
যাহার নাম করিলে ব্রহ্মহত্যাদি পাপসমূহ- 
পাপিজনকে ত্যাগ করে, সেই কাশীর উপম। 
এ জগতে কাহার সহিত হইতে পারে ? এব- 
স্বিধ কাশীক্ষেত্রে ভীবণাক্ততি ভৈরব প্রবিষ্ট 
হইবামাত্র ব্রহ্মহতা। হাহাকার ধ্বনি করিয়া 
পাতালে প্রবেশ করিল। ক্টাহার হস্ত হইতে 
ব্রার কপাল ভূতলে শখলিত হইল । তাহাতে 
ভৈরব সর্ধসমক্ষে পরমানন্দে নৃত্য করিতে 
লাগিলেন। ক্ুল্তৈ্রব নানাস্থান ভ্রমণ করি- 
লেও তাহার হজ্জ হইতে কুত্রাপি যে কপাল 

পতিত হয় নাই, কাশীতে আগমন করিবামাত্র 
তাহা পতিত হইল এবং যে ত্রদ্মহত্যা তাহাকে 
ক্ত্রাপি ত্যাগ করে নাহ, তাহ৷ ক্ষণকাল মধ্যে 
বিনষ্ট হইল; অতএব কাশী কেন না হুর্লভ 
হইবে? যে ব্যক্তি যাবজ্জীবন ত্রিসন্ধ্যা “বারা- 
ণসী” ও “কাশী” এই মহামন্ত্র জপ করে, 
তাহার পুনর্জন্ম হয় না। যে জন দৃরদেশা- 
স্তরে থাকিয়াও অবিষুক্ত মহাক্ষেত্রের নাম 
স্বরু॥ করিয়া প্রাণত্যাগ করে, তাহারও পুন- 
রায় জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। যাহার চিত্ত 
সব্বদা আনন্দকাননে রত, সেই ক্ষেত্র নাম 
শ্রবণে তাহারও পুন্র্জন্ম পরিগ্রহ হয় না। যে 
জন পাপসম্তার বহন করিয়াও নিয়তচিত্তে 
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রুদ্রাবাসে সর্বদ! বাস করে, সে ব্যক্তিও মুক্তি- 
লাভ করে। যেব্যক্তি মহাশ্বশানে আসিয়! 

দৈবাহ মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়, তাহার আর পুনরায় 
শ্বশানে শয়ন করিতে হয় না। যাহারা কাশী- 
স্থিত কপালমোচন &শবের স্মরণ করিবে, তাহা- 
দিগের ইহজন্মের ও পূর্ন-পুর্ননজন্মের পাপ 
শী বিনষ্ট হইবে। তীর্থপ্রবর 'এই কাশীতে 
আগমন করিয়া যথাবিধি স্ানপুর্দীক পিতলোক 
ও দেবগণের ভর্পণ করিলে লোকের ব্রপ্গহত্যা 
দরীভূত হয়। যাহারা দেহাদি অনিত্য 
ভাবিয়া! বারাণমীতে বাস করে, অন্তকালে 

ভগবান শঙ্গর তাহাদিগকে সেই পরমক্দান 
প্রদান করেন। হে ব্প্রি। এই কাশীপ্রী 
সাঞ্ষাং রুদ্রদেবের অনিব্বাচ্য পরমান্ন্দ মৃত্তি 

ও ইহা শিবদেষীদিগের অপ্রাপা । এই 
কাশীর তত্ব আমি এবং অত্যন্ত শিব্ভক্ত 
ব্যক্তিও জানে। এইস্থানে, যোগবলে যোগীর 
টায়, জীনগণ অরেশে মুক্তি লাভ করে। 
এই কাশীই পরমপদ, পরমানন্দ ও পরম- 
জ্ঞানম্বরপ ; এই জন্তই মোক্ষার্থীদিগের 
সেব্য। যে বাক্তি কাশীতে বাম করিগাও 
শৈবগণের বিরুদ্ধাচরণ করে বা এই পূরীর 
নিন্দ৷ করে, তাহার কোন স্থানেই সদগতিলাভ 
হয় না। তংপরে কালভৈরব কপালমোচন 

তীর্ঘ সন্মুখে রাখিয়। ভক্তগণের পাপরাশি ভক্ষণ 
করিবার জন্ত তথায় অবস্থিতি করিলেন। এই 
পাপভক্ষণকারী কালউৈরবের নিকট গিয়৷ যে 
কাহার সেবায় রত হয় শত শত পাপ করিলেও 
তাহার ভয় কোথায়? ইনি পাপরাশি ও দুষ্ট- 
গণের মনোরথ সম্পূর্ণভাবে মদন করেন বলিয়া 
ইস্টার নাম আমদ্দক হইয়াছে । কাশীবাসি- 
গণের কলি ও কালভয় নিবারণ করেন, তজ্ঞন্ত 
কালভৈরব নামে ইনি বিখ্যাত হইয়াছেন। 
ইস্টার ভক্তগণের নিকট নিদারুণ যঁম?ত 
আসিতে পারে না, এইজন্ত ইহার নাম ভৈরব 
হইয়াছে । এই কালভৈরবের নিকট, অগ্রহায়ণ 
মাসের কৃষ্ণারমীতে উপবাস করিয়া রাত্রি জাগ- 
ণর করিলে, মহাপাপ হইতে মনুষ্য যুক্তিলাভ 
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করে। ইহীকে দর্শন করিলে মনুষ্যবুদ্ধিকৃত 
সমস্ত অশুভ কন্মন ভম্মীভূত হয়। এই কাল- 
ভৈরবের নিকট জাগরণ করিলে অনেকজন্ম- 
সঞ্চিত পাপসমূহ তংক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়। 
মার্গশীব মাসের কুদণষ্টরমী তিথিতে বিবিধ উপ- 
চারে ইহার পুজা করিলে মানবগণের সংবৎ- 
রের বিঘ্ধ দর হইয়া যায়। রবি মঙ্গলবারে 
অষ্টমী ও চতুর্দশীতিথিতে কালভৈরবের যাত্রা 
করিলে মনুষ্য সর্ববপাপ হৃইতে মুক্তি লাভ 
করে। যে খুঢ় ব্যক্তি সদ। কাশীবাসী কাল- 
ভৈরব ভক্তগণের বিদ্ব আচরণ করে, সে ছুর্গাতি 
প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে জীব্গণ, বিশ্বেখরে 
ভক্তিমান হুইয়৷ কালভেরবের প্রতি ভক্তি করে 
»।১ তাহারা কাশীতেষ্পদে পদে বহু বিদ্ব প্রাপ্ত 
হা থাকে। কালোদকতীর্থে নান করিয়। 
তর্পণ করত কালরাজকে দর্শন করিলে মনুষ্য 
নরক হইতে পিতৃপুরুষকে উদ্ধার করিয়া ' 
থাকে! যে বাক্তি প্রত্যহ আটবার করিয়! 
পাপভক্ষণকে প্রদক্ষিণ করে, সে বাত্মনঃকায়- 
সন্ত পাপে লিপ্ত হয় না। সাধক পুরুষ 
সেই আমর্দকতীর্থে ছয়মাস কাল ইষ্টদেবতার , 
জপ করিলে ভৈরবাঙ্জায় সিদ্ধিলাভ করে। 

যে বাক্তি বারাণসীবামী হইয়া কালভৈরবের 
ভজন! করে না, তাহার পাপ শুরুপক্ষীয় শশ- 
ধরের স্তায় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে। 
বিবিধ বলি,পুজা ও উপহারে কালভৈরবের 
পুজ। করিলে সর্ন্বকামনা সিদ্ধ হইয়! থাকে। 
কাশীতে যে ব্যক্তি প্রতি চতুর্দশী, অষ্টমী ও 
মঙ্গলবারে কালরাজের অঞ্চনা না করে, 

তাহার পুণ্য কষ্ণপক্ষের চন্দের ন্থায ক্ষয় প্রাপ্ত 
হয়। ব্রদ্গহত্যানাশকারী ভৈরবোংপত্তি নামক 
এই পবিত্র ইতিহাস যে শ্রবণ করে, তাহার 
সর্বপাপমোচন হইয়া থাকে । যে ব্যক্তি এই 
ভৈরবের প্রাহূর্তাব কথা শ্রবণ করে, সে কারা- 
গারস্থিত হইলেও সন্ঘট হইতে মুক্ত হয় 
এবং কদাপি বিপন্ন হন না। 

'একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩১ 
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দ্বাবিংশ অধ্যায় । 

দণ্ডপাণি-প্রাহর্ভাব | 

অগন্ত্য কহিলেন,__হে শিখিবাহুন ! এক্ষণে 
হরিকেশের উৎপত্তিকথা বলুন । সেই হরিকেশ 
কে ছিলেন? কাহার পুত্র, কিরূপ কঠোর 
তপস্যা বা করিয়াছিলেন ও কি প্রকারেই ব! 
মহাদেবের প্রিয় হইয়াছিলেন? এই মহামতি 
হরিকেশ কিএপেই বা কাশীবাসীর হিতাকাজ্জী 
দ্গুনায়ক ও অশ্রদাতা হইয়াছিলেন % এবং 
কাশী-দ্বেষী মনুষ্যগণের সর্দ্বদা এমো২পাপন- 
কারী সন্বম ও বিনম নামে গণনয়ই ব! কিকপে 

তাহার অনুগত হইয়াছিল ? হে বিভো।! আমি 
এই সমস্ত শ্রবণেচ্ছু, কীর্তন করিয়া আমায় ! 
অনুগৃহীত করুন । স্বন্দ বলিলেন, হে বসছে! 

কাশীখণ্ড। 

তখন সেই পূর্ণভদ্র অতীব ধিশ্ন হইয়া যক্সিণী- 
শ্রেষ্ঠা কনককুগুল। শামী গৃহিণীকে আহ্বান 
করিরা বলিতে লাগিলেন, প্রিয়ে! আমার 
এই অট্টালিকা ত্মাদর্শতলের ন্তায় হুন্দর। 
গবাক্ষ মুক্তাময়, প্রাঙ্ণভূমি চন্দকান্তপাষাণ- 
নিশ্মিত, গ্রহকুট্রিম পদ্রাগ ও নীলকান্ত মণি- 
প্রভায় উদ্ভাসিত, স্ুশ্ত সকল প্রবালরচিত ও 
ভিন স্ফটিকময়ী! ইহার উপরে পতাকা পত 
পত রবে উড়িতেছে, চারিদিকে মণিমাণিক্য 
শোভা পাইতেছে ও অগ্ুরুপূপগন্গে চারিদিক্ 
আমোদিত হইতেছে । ইহাতে মহামুল্য আমন, 
রমণীয় পধ্যঙ্গ, চারু অর্গল ও কপাট, 
চশলাচ্ছাদিত মণ্ডপ, সুরম্য রৃতিশালা বাজি- 
শাল এবং শত শত দাস-দাসী বিরাজমান 

৷ রহিয়াছে । ইহার কোনস্থানে কিছ্দিণী বাজি- 
কুন্তমভ্তব! তুমি উত্তম প্রই করিয়াছ»” এই | তেছে,__শিথিগণ নুপুররবে উৎকষ্ঠিত হইয়া 
দ্রগুপাণির কথা কাশীনামী লোকের মহী-; 
হিতকরী ; ইহা শ্রবণ করিলে বিশ্বনাথের কুপায় |. 
কাশীবাসের ফল নির্ব্িদ্ধে প্রাপ্ত হওয়া যায়। 
পুধ্বকালে গঞ্গমাদন পর্বতে ম্ুতী শ্রীসম্পন্র 
রত্বভদ্র নামে এক ধাম্বিক ঢুড়ামণি যক্ষ বাস 
করিতেন। তিনি পুর্ণভদ্র নামে পুত্রলাভ করিয়া 
পুর্ণযনোরথ হইয়াছিলেন। অনন্তর তিনি যখা- 
কাম বিষয়ভোগ করিয়া চরম-বয়সে শাশামা ও 
প্রশান্তসর্ধেন্দিয় হইয়া শৈবযোগবলে পাথিব 
দেহ পরিত্যাগপুন্বক শ্রান্তিময় শিব প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। পরে পিতার দ্েহান্তে মহামশ। 
পুর্ভিদ্র পুণ্যলভ্য অতুল বিভবরাশির অধিকারী 
হুহয়া ব্বর্গেকসাধন, গৃহস্থাশ্রমের ভূষণ, পিতৃ- 
লোকের পরমপথ্য, সংসারতাপতপ্ত অঙ্গের 
অনুতকণ। ও অনন্ত ক্লেশমাগরে পতিত জন- 

গণের পোতন্বরপ অপত্যলাভ ভিন্ন সকল 

মনোরথ লা করিয়াছিলেন অনগ্তর পুত্র: 
অদর্শনে, বালকের মধুরালাপবর্জিত তদীয় | 

' অট্রালিকা সন্নজনহুলণত হইলেও তাহার পক্ষে । 
অমঙ্গলময়, দরিদ্রঞদয়ের, ্তায় শুন্ত ও জীর্ণারণ্য : 
ধায় বোধ হইল এবং পাঁথিকের পক্ষে প্রারের 
সায় ধুধু করিতে লাণিল। হে কুত্তযোনে। 

কেকারন করিতেছে, পারাব্তক্ুল কুঁজন 
করিতেছে, -সারী-শক গাইতেছে, মরাল 
শিখুন খেলিতেছে,_চকোরচকোরী নাচিতেছে 
ও মাল্যগন্ধে আকুষ্ট মর মধুর শুপ্ন করি- 
তেছে। ইহার চারিদিকে কপূরবাসে নুবাসিত 
বাধু বহিতেছে। এই অট্রালিকায় ক্রীড়ামর্দটের 
দশ্রাগ্রভাগে মাণিক্যময় দাড়িস্থকল শোভা 
পাইতেছে ও দাড়িমীবীজ্রমে ওকপক্ষিগণ 
চ৭পুট দিয় মুক্তা গ্রহণ করিতেছে । অস্সি 
কান্তে! এই হম্ম্য উও্রূপ শুখসম্পনন, দ্বিতীয় 
পক্মীভবনের হ্টায ধণ্ধান্তসমদ্ধ ও পদ্মগন্ধে 

আমোদিত হইলেও সস্ত'ন বিনা আমার মুখ- 
কর বোধ হইতেছে না। অয়ি কনককুণ্ডলে! 
কিকপে পুঙখুখ নিরীক্ষণ করিব, এ বিষয়ে যদি 
অমার উপায় জানা থাকে, তবে ব্ল। হায়! 

অপুত্রের জীবনে ধিকৃ! ছে প্রিয়তমে ! পুত্র 
না থাকাতে এই গৃহের সমস্তই শুন্ত বোধ 
হইতেছে । এই মৌধসৌন্দর্ধ্যে ধিকৃ, এই ধ্ন- 
সয়ে ধিক ও আমাদিগের জীবনেও ধিকৃ। 

পতিকে এহরূপে উচ্গৈ্বরে বিলাপ করিতে 
দেখিয়া সেই পতিব্রতা যঞ্ষিণী কনককুগুল! 
অন্তরে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তাহাকে 
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বলিতে লাগিলেন,__অগ্নিকান্ত! আপনি জ্ঞান- 
বান্ হইয়াও কি জন্য খেদ করিতেছেন? 

এই পুত্রলাভের উপায় আমি বলিতেছি, 
আপনি বিশ্বস্তভাবে শ্রবণ করুন। এই চরাচর 
মধ্যে উদ্যোনী পক্ষের দুর্ণভ কি আছে? 
ঈশ্বরে চিত্ত সমর্পণ করিলে মনোরথ অগ্রে 
সিদ্ধ হইয়। থাকে। হে কান্ত! কাপুকুষগণই 
দৈবকে কারণ বলিয়। থাকে ' কিন্তু প্রাক্তন 
কম্ম ভিন্ন দৈব একটা স্বতন্থ পদার্থ নহে। 
অতএব তত্তংকম্মশান্তির জন্য পুরুঘকার অব” 
লম্বনপুব্বক সমস্ত কারণের কারণধরূপ ঈশ্বরের 
শরণাগত হওয়াই মনুষ্ের উচিত। হে 
প্রিয় ! শিবের প্রতি যাহার ভক্তি আছে, তাহার 

স্ত্রী, পুত্র, ধন, অলঙ্গার, হম্মা, গজ, অশ্ব, সখ, 
শ্বর্গ ও মোক্ষ এই সমস্থ হস্তগত বলিলেও 
অত্যুক্তি হয় না। অখিল মনোরথ ও অণিমা 
প্রভৃতি অষ্টবিধ সিদ্ধি ত তাহার গুহছ্বারে 
দণ্ডায়মান থাকে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। 
অধিক কি, সন্থান্তর্ধামী ভগবান্ নারায়ণও এই 
শ্রীকঠের সেবা করিয়া চরাচর জগতের পালন- 
কর্তী হইয়াছেন। ভগবান শঙ্তুই ত্রদ্দাকে 
সষ্টিকর্তা করিয়াছেন। এই মহাদেবেরই কৃপায় 
ইন্াদি দেবগণ লোকপাল হইয়াছেন। শিলাদ- 
মুনি নিঃসন্তান হইলেও মৃত্যুঞ্জয় পুত্র লা 
করিয়াছিলেন। শ্বেতকেতু কাল্পাশে বদ্ধ 
হইয়াও হহারই অনুগ্রহে জীবিত হইয়াছিলেন 
₹ উপমন্যু ক্ষারসমুদের আধিপত্য লাভ 
করিয়াছিলেন। অন্ধক নামে অহুর ইচ্টারই 
প্রসাদে ভূঙ্গী হইয়া গণপতির পদ প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। দথীচিমুনি এই শস্তুর সেবা 
করিয়া যুদ্ধে বাহদেবকে পরাস্ত করেন। 
দক্ষ এই মহেশ্বরের পুজা করিয়। প্রজাপতি 
হন। মৃহাদেবই দুষ্টিপথের পথিক হইলে, 
বাক্যের অতীত ও মনোরথের অগোচর 

সেই মোক্ষপদ দিতে সমর্থ। সকল জীবের 
সর্দাভীষ্টদাতা এই মহেশ্বরকে আরাধনঃ না 
করিলে কেহই কোন স্থানে কোনরূপ অভীষ্ট- 
লাভ করিতে পারে না। অতএব, হে প্রিয়! 

১৩৪১ 

যদি তুমি সর্বজনের হিতকারী প্রিয়পুত্র লাভ 
করিতে বানা করিয়া থাকে, তবে সর্ধাস্তঃ- 
করণে সেই শঙ্গরের শরণাগত হও। পত্বীর 
এবংবিধি বাক্য শ্রবণ করিয়া সঙ্গীতজ্ঞ যক্ষরাজ 
একাগ্রচিত্তে গীতবিদ্যা দ্বারা আরাধনা করত 
কিয়দিবসের মধ্যে ভগবান নাদেশ্বরের প্রসারে 
সেই পত্বীর গে উচ্চ পুত্রকামনা প্রাপ্ত হইয়া 
সঞফ্লমনোরথ হইলেন । কাশীতে নাদেশখ্বর 
শিবের উপাসনা করিলে কোন্ ব্যক্তি 
কোন অভীষ্ট প্রাপ্ত না হইয়৷ থাকে ? অতএব 
ভগবান নাদেএরকে সব্বপ্রযত্বে মনুষ্যের সেবা 

করা উচিত। হে দ্বিজ! অনন্তর কালক্রমে 
তদীয় পরী গঠব্তী হইয়া পুত্র প্রসব করিলেন। 
পিতা পুর্ণভদ্র সেই পুত্রের নাম “হরিকেশ” 
রাষ্ত্রিলেন। হে অগস্ত্য !*্পূর্ণভদ্র সেই পুত্রের 
হখদর্শনে প্রবুল্প হইয়। ব্হুধন বিতরণ করি- 
লেন এনং কনককুগুলাও পরমানন্দিত হই- 
লেন। মদননুন্দর পুর্ণচন্দানন সেই বালকটাও 
শুরুপক্ষে চন্দের স্তায় প্রতিক্ষণ বৃদ্ধি পাইতে 
লাগিলেন। এইরূপে বয়ক্রম অষ্টম বর্ষ হইতে 
না হইতেই তিনি শিব ভিন্ন আর কিছুই . 
'জানিতেন না ;-_পাংশুক্রীড়ার সময় ধুলিমন়্ 
শিবলিঙ্গ নিম্্নীণ করিয়া দর্বারাজি দ্বার অতি 
কৌতুকে তাহার পুজা করিতেন ; নিজের 
বন্ধবান্ধবকে চন্দশেখর, ভূতেশ, হত্যুয়, মৃড়, 
ঈগ্রর, ধর্জটি, খণ্ডপরশ্ু, মুড়ানীশ, ত্রিলোচন, 
ভর্গ শন্তু, পশুপতি, পিনাকী, উগ্র, শঙ্কর, 

শ্রীক% নীলকঠ্, ঈশ, মরারি পার্দতীপ্রিয়, 
কপালী, ভা'লনরন, শুলপাণি, মহেশ্বর, অজি- 
নান্বর, দিগাস, ন্বর্ধনীকিনমুদ্ধীজ, বিরূপাক্ষ ও 

অহিনেপধ্য এই এই শিবের নামে মুনর্ম,হঃ' 
আহ্বান করিতেন। তিনি কর্ণে মহাদেব 
ভিন্ন অন্ত শব্দ শুনিতেন না। তাহার পদ 

শিবমন্দির ভিন্ন অন্তর যাইত না। তাহার 
ন্নযুগল রূপান্তর দেখিত না; রসনা হর- 
নামান সেবন করিত। তাহার ভাণ, হবু 
পাদপদ্নভিন্্ অন্তের সৌগন্ধ আল্গাণ করিত না; 
তাহারই কৌতুককাধ্যে নিফুতু ব্যাপ্ত থাকিত ; 
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মন অপর কাহাকেও জানিত না। তিনি 

ভক্ষ্য ও পেয়দ্রব্য মহারদেবকে নিবেদন করিয়া 

ভক্ষণ ও পান করিতেন। তিনি সকল অব- 

স্থায় জগৎ শিবময় দেখিতেন ; কি গান, কি 

গমন, কি শয়ন, কি স্বপন, কি উপবেশন, কি 

' পান, কি ভৌজন-_সকল সময়েই ভ্রিলোচনকে 

নিরীক্ষণ করিতেন; অন্য ভাব গ্রহণ করতেন 
না। রান্রিকালে নিদ্রিত হইয়! “হে ত্রিনয়ন! 

কোথায় যান, ক্ষণকাল প্রতীক্ষা! করুন” এই 
বলিয়' স্হম। জাগরিত হইতেন। তাহার 

পিত| পুর্ভিদর পুত্রের এইরূপ চেষ্টা স্পঃ 
দেখিয়া তাহাকে উপদেশ দিয়া ঝলিলেন»৮_ 

“্স হরিকেশ ! তুমি গহকন্মে রত হও। 

এই ঘোটক ঘোটকী, বিচিত্র বন্ধ ছুকুল, আক- 

রশুদ্ধ নানাজাতীয়-বন্র, ্র্ণরৌপ্যাদি বহুবিধ 

ধন, মহানুল্য রৌপ্য কাহগ্ময় পাত্র, নানা- 

দেশের পণাদ্রবা, বিচিত্র চামর, নানা গঙ্গদ্ব্য 

_ এই সমস্থ ও অপরিমিভ ধান্তরাশি দেখি- 
তেছ-_-এই মবই তোমার। হে পুত্র! ভুমি 
ধনার্জন বিদ্যা শিক্ষা কর ও পুলিধূমরিতত9 

দ্রিদ্রগণের চেষ্টা পরিত্যাগ কর। পরে তুমি 

সমস্ত বিদ্য। অভাস করিরা উত্তম ভোগহখে 

দিন যাপনপুন্্বক বুদ্ধব়সে তক্তিযোগ অব- 

লম্বন করিও ।” পিত। তাহাকে এইরূপ বারং- 

বার শিক্ষা দিতে লাগিলেন বটে, কিন্ত হরিকেশ 

তাহা গশুনিলেন না। একদা মহামতি সেই 

বালক, পিতাকে পদে পদে দোষদশী দেখিয়া 

স্নান করিয়। গহ হইতে নির্গত হইলেন। 

খাইতে যাইতে তাহার দিগৃপ্রম জম্সিল ; তখন 
ভাবিতে লাগিলেন যে, হায়! কেন আমি হু 

বুদ্ধি বশত গৃহ ত্যাগ করিলাম ! কোথায় যাই- 
তেছি, কোথায় গেলেই বা আমার শ্রেয় 

হইবে, হে শত্তো! আমায় বলিয়৷ দিন; 
আমি এক্ষণে পিতপরিত্যক্ত_কিছুই জানি 
না। পুর্বে আমি একদিন পিতার ক্রোড়ে 

“উপবিষ্ট ছিলাম, তখন« কোন সাধু পুরুষের 

মুখে আলাপপ্রসঙ্গে শুনিয়াছিলাম যে, পিতা ও 
বনধবান্ধবাণ য|হাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছে, 

কাশীখণ্ড। 

তাহাদিগের বারাণপী ভিন্ন কুত্রাপি গতি 
নাই। জরাক্রান্ত ব্যাধিবিকলিত অনন্যগতি 
মানবের বারাণসী ভিন্ন গতি নাই। যাহারা 
পদে পদে বিপদে অভিভত, পাপরাশিভরে 
আক্রান্ত, দারিদ্র্দলিত, সংসারভয়ে ভীত, 

কর্মন্ধনে বন্ধ, শ্রুতিম্থৃতিহীন, শৌচাচারবর্জ্িত 
যোগভষ্ট, অপোদানবিরহিত, তাহাদিগের অন্ঠত্র 

বত্রাপি গতি নাই 7; _বারাণমীই একমাত্র 
গতি। বন্ধুজনের মধ্যে যাহাদিগের পদে পদে 
অপমান ঘটে, বিশেশরের আনন্দকাননই 
তাহাদিগের একমাত্র '্ানন্দধাম। কারণ এই 
স্থানে বাস করিলে বিশ্বনাথের অনুগ্রহে সতত 
আনন্দভোগই হইয়া থাকে। এই মহাশশ্ানে 
থাকিলে মহেশ্বরানলে কর্মব-বীজ সমুদয় ভম্মী- 
ভুত হইয়া যায়, এইজন্য ইহা! 'অগতির পরম 
গতি। বালক হরিকেশ এইরূপ মনে মনে 
বিচার করিয়া, যথায় শিরপ্রসাদে পার্থিবতন্ু 
ত্যাগের পর আর দেহসন্বন্ধ হয় না, সেই 
আনন্দবন অধিধুক্তক্ষেত্র বারাণসী পুবীতে গমন 
পুর্সক তপন্তা আরস্ত করিলেন। তৎপরে 
কিউুকাল অতীত হইলে একধা ভগবান্ শত, 
আনশ্দকাননে প্রবেশ করিয়া পার্তীকে স্বকীয় 
উত্তম উদ্যান দেখাইতে লাগিলেন ;_দেখ 
দেখি, প্রিয়ে! কি উদ্যানের শোভা! এই 
উদ্যানে মন্দার, মালতী, গন্ধমল্লিকা, চুত, 

চম্পক, করবীর, কেতকী, বকল, কুরুবক, 
পাটল ও পুন্নাগ বিকমিত হইয়া কেমন দশদিক 
আমোগিত করিয়াছে! এ নবমালিকার পরি 
মলমৌরভে আনন্দিত ভ্রমরগণ গুপ্তন করি- 
তেছে। কোন স্থানে রোলম্বমাল। মালাকারে 

ভলে লশ্বমান রহিয়াছে । এ চঞ্চল চন্দন- 
বক্ষে শাখাগ্রে কোকিলকুল কলরব করিতেছে । 

প্র বিশাল অগুরুবৃক্ষে উংকঃ-জাতীয় পদ্ষিগণ 
মদমণ্ডভ'বে রহিয়াছে। এ নাগকেশর-শাখায় 
শালভগ্রিকা চন্র্বিনোদন করিতেছে। এ 
রুদ্রাক্ষ-বৃক্ষের ছায়ালে কিন্নর ক্রীড়া করি- 
তেছে, কিন্নরীমিথুন গান্ধারম্বরে গাহিতেছে। এ 
কিংগুক-শাখায় শুকগণ গানে মত। এ কদম্ব- 
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তরুনিকরে লমরগণ ৩%নে রত। এ ৃ ব্ণ- 
বর্ণ কর্ণিকার, শাল, তাল, তমাল, হিস্তাল ও 
লবুচরাজি বিরাজ পাইতেছে। দাড়িমীফল 
বিদীর্ণ হইয়া রহিয়াছে । লবলীলতা, কলা 
দল বামুভরে আন্দোলিত হইতেছে। সপ্তচ্ছদের | 
আমোদে চত্রর্দিক আমোদিত। এ খর্জডর, 
নারিকেল, জঙ্গীর, নার, মনুক্ক, শাবুলী, 
পিচুমর্দ ও মদন-ৃক্ষশ্রেণী শোভা পাইতেছে। 
ভীলরমণগণের গীতধ্বণির স্তায় বিলীবুব শুনা, 
যাইতেছে । এ&ঁ মরোণরে বরাহধল ভ্রীড 
করিতেছে। এ মরাল, মরালীর গলশালীস্তিত : 
গাল অভিলাষ করিতেছে ' আনন্বমন্ত, 
চক্রবাকমিখুন ক্রেগ্কার বব করিতেছে । বক-, 
শাবক চরিতেছে, সারমসারসা ীড়! করি-' 
তেছে। মন্তমম্রগণ কেকারবে ডাকিতেছে । ' 
কারগুব কপিএল ও ভীববীব-কুপের নিনাদে ' 
ধিকু শিনাদিত হইতেছে । দীর্থিকাজলমণণরী : 
শীতল মাকত ইচাকে নীভন করিতেছে । ' 
মাছ্মন্দ নাখুভরে আন্দোলিত হইয়া কহ্কার- 
কুহম-পরাগ ইহার চতুর্দিক পিঙ্গলণর্ণ করি- 
য়াছে। এই উদ্যানের__বিকমিত পদ্ুই যেন! 
বদনমগ্ডল, নীল ইন্দীবরই থেণ নয়ন, তমাল- 
তুই যেন কবরীভার, ক্ষুটিত দাড়িমই যেন ' 
দশন, এমরই যেন নীল কুটিল রেখা, 
শুকনাসাই ধেন নিজ নাসা ও ন্শাল নপই 
ধেন শ্রবণরূপে শোভ। পাইতেছে। কমল-: 
পৃশ্পের আমোদ ইহার নিশ্বাসস্থলাভিমিক্ত। 
ন্শিকল ইহার ওঠাধররীপে বিরাজমান। নন্দ 
পদ্মদল ইহার রসনায়মান, কর্ণিকার ইহার 
ভুমণায়মান কমনীয় কম্মল ইহার কগায়মান ও 
বিতুন্নক বৃক্ষ ইহার স্বদ্ধের স্থায় প্রতীত হই- 
হইতেছে। চন্দনবৃক্ষস্থিত সর্পরাজ এই 
উদ্যানের বাহ্দণ্ডের স্তায়, আশোক পল্লবগুলি | 
ইহার অঙ্গুলীর স্তার, কেতকীপু"্প ইহার 
নখের স্তায় ও ছৃদ্ীর্ধ সিংহই ইহার বক্ষস্থোলের 
স্থার বোধ হইতেছে। দেখ, ত্র গণ্ডশৈল ইহার 
উদরশোভ। ধারণ করিয়াছে । ্ঁ সলিলাব্ত, 

টি সি আহ শাশতা দেখ 
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শটে হয়া জ। এপ পুত 
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যুগলের ম্যায় বোধ হইতেছে। স্থলপন্স 
চরণস্থানীয় হইয়াছে । দেখ, এ মত্তমাতঙ্গে 
ইহার গতি প্রকাশ পাইতেছে। এ ক্দলী- 
ধলই চীনাংগুকের কার্য করিতেছে । নানা. 
ষ্পমালাই ইহার মালা হইয়াছে। এই 
উদ্যানে কণ্টকী বৃক্ষ নাই। হিংজন্তগণ 
হিংস। তাগ করিয়৷ ইতস্ততঃ বিচরণ করি-, 
তেছে। চন'কান্তশিলায় উপবিট কষ্ঃসার 
যেন নুগলা$নকে উপহাদ কণ্তিতছে। বৃক্ষের 
লে কশ্ুমরাশি বিকীণ থাকাতে হবর্গের তারাও 
লঙ্বা পাইতেছে। এইরূপে উদ্যান-ভূমি 

দেবীকে দেখাইতে দেধাইতে দেবদেব বনযধ্যে 
প্রবিষ্ট হইলেন। দধেবদেন কহিলেন )- 

' অগ্নি সর্থাহুূরি, ঈীবি! এই যে আনন্দ- 
কান্ত দেখিজ্ছে, ইহা অগ্গার শ্রিয়তা-বিষয়ে 
তোমা অপেক্ষা কোণ অংশেই ন্যন নহে। 
এই স্থানে মরিতে পারিলে আমার অনুগ্রহে 

জীবের দেহ মুক্ত হয়, আর সংসারে পুনর্জন্ম 
লাভ করিতে হয় না ও আমার আজ্জায় এই 
শ্বশানে প্রচ্ছলিত অগ্নি তাহাদের কর্মবীজ 
ভম্/সাৎ করিয়া থাকে। হে গিরিরাজন্থতে] . 

: এই মহাশ্বশানে যাহারা মরে, তাহাদের আর 
গর্ভযন্তরণা ভোগ করিতে হয় না। মুক্তিলাভ 
. তওজ্ঞানসাপেক্ষ ; প্রয়াগই হউক আর এই 
৷ তত্বজ্ঞানের ক্ষেত্র কাশীই হউক সর্বত্রই 

ত্বজ্ঞান বিনা মুক্তিলাভ হয় না। আমি 
এইজন্য কাশীবাসীদিগকে চরমকালে তত্ব 
জনের উপদেশ দিয়া থাকি, সেই তন্বজ্ঞান- 
বণেই তাহার! মোক্ষলাভে সমর্থ হয়। যাহারা 
কাশীঘুত লোকের নিন্দা! করে, তাহার! পাপ. 
গ্রহণ করে ও স্তুতিকারীর৷ পুণ্যগ্রহণ করে 
এবং এই স্থানে দেহত্যাগ করিয়! মুক্তি-প্রাপ্ত 
হয়। হে দেবি! কলিপ্রভাবে মলিনবুদ্ধি ও 
স্বভাব; চপণলেব্িয় মনুষ্ের ব্র্গজ্ঞান 
সস্তাবন। নাই দেখিয়। আমি এই স্থানে তাহা 
উপদেশ দিয়া থাকিণ যোগ্িগণ র্বধ্মদ 
হইলে যোগতভরষ্ট হইয়া পতিত হয়, কিন্ত 
খা মীস্ল ০০০০ পা ৮ 
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হইতে হয় না। একজন্মে বত যোগসাধনে শ্রাস করি, কিন্তু যতুপুর্্ঘক কাশীকে রক্ষা 
তন্তজ্ঞান লাভ হয় না, কিন্তু কাশীতে দেহান্ত করি। দেবি! তপোধূন! তুমি ও এই 

] রঃ হোত 
করিলে একই জন্মে মুক্তি পাওয়া যায়। হে । আনন্দ-ভুমি কাশী--এ্ট দুইটাই আমার 
গিরিজে! জীব যেমন আমার অনুগ্রহে এই 
অবিমুক্ত মহাক্ষেত্রে মুক্তি পায়, এমন আর 
কুত্রাপি নহে । যোগী ব্ছ জন্ম ধরিয়া যোগা- 
ভ্যা করিলে মুক্ত হইতে পারে অথবা নাও 
পারে: কিন্তু কাশীতে জীব, হত্যামান্রই এক- 

সপ পপ 

জন্মে মুক্তি পাইয়া! থাকে । কলিকালে গো : 
বা তপস্তা সিদ্ধি হয় না, কেবল হ্যায়পুস্ক 
অর্ভিত-ধন দানেই সদা; পরমসিদ্ধি হইয়া 
থাকে । জপ, যক্ছ, ব্রত, তপম্টা ও দেবপুজ, 

মুক্তির সাধন নভে : একমাত্র দানই শুপ্ডির 
কারণ; কারণ তাহাতে কাশীলাভ ইয়া 
থাকে। কলিকালে খিশেশ্বই মাত্র 
দেবতা, ঝারাণসাই একমাত্র মোক্ষনগরী, 
ভাগীরথীই একমাত্র পৃণ্যপ্রবাহিণী ও দানহ 
একমাত্র বিশিষ্ট ধর্ম । হে দেবি। এই কালে 
কাশীস্থিত উত্তরবাহিণী গঙ্গ। ও আমার 
বিশ্বেখরলি্গ__খুভির এই ছুইটা কারণ 
পানবলে প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমার এ* 

ক্ষেত্র সেবা করিলে পুণাবান বা পাশা৷ 
নিশ্চিতই মুক্তিলাভ করে। তাহার শত. 
জন্মার্জিত পাপপুণা এই ক্ষেত্রের মাহাছ্ো 
কোন প্রভাব প্রকাশ করিতে পারে 
অতএব শত শত কিদ্-বাধায় আক্রান্ত হইলেও 
মুমুক্ষুজনের ইহা ত্যাগ কর। উচিত নভে। 
দেবি! ক্ষেত্রসন্যাস করিয়া যাহারা এই 
স্থানে বাস করে, তাহারা জীবনুক্ত ; আমি 
তাহাদিগের বিদ্বহরণকারী। কাশীর প্রতি 
আমার যাদৃশ অনুরাগ আছে; যোগিজদ্বে 
হদয়াকাশে, কৈলাম বা মন্দর পর্বতে আমার 
তাদুশ অনুরাগ নাই। দেবি! কাশীবাসী 
জন সর্বদা আমারই গর্ভে বাদ করে, অতএব 
অগ্তকালে আমি তাহাদিগকে মোচন করিয়া 

থাকি; কারণ ইহাই আমার প্রতিভ্ঞা। 
দেবি! আমি প্রলয়কালে তাস প্ররুতির 

|| 

নিতান্ত প্রেমপাত্র। কাশী বিনা আমার স্থান 
নাই : কাশী ভিন্ন কোথায়ও আমার অনুরাগ 
নাই; কাশী ব্যতীত কোন স্থানেই মুক্তি 
নাই,_-আমি সত্য সত্য বলিতেছি। এই 
রক্ষাণ্ড মধ্যে কাশীতে যেরূপ অবলীলাক্রয়ে 
শক্তি ব্যবস্থিত আছে, অন্থাত্র অষ্টাঙ্গযোগেও 
তার্শ নাই। দ্রেবদেব দেবীকে এইরূপ 
বলিতে বলিতে বনমধ্যে অশোকতক্রমূলে 
দেখিলেন,- হরিকেশ। নিবাতনিঙ্গম্প শরীরে 
তপস্থ। করিতেছে । সাহার সানু শু, তাহাতে 

আস্চয় ম্বাদিত রহিয়াছে) মাংস, 
শোণিত, বস, বনীককীটে শোষণ করিয়াছে ; 

' অস্থিগুলিতে মাম নাই ; সমস্তই শঙ্খ, কুন্দ, 

শীহায্যেককালমৃত্তি থরিয়। লীলাক্রমে চরাচর ' 

ইন্দু, তুহিন ও মহাশঙের স্টায় শেতবর্ণ হইয়া 
গিয়াছে : প্রাণবাযুকে মত্তুগুণ ধরিয়। রাখি- 
যাছে; আগুদশেষই জীবন রক্ষা করিতেছে। 
শ্বামংশ্বাম ক্রিয়ায় তাহার জীবন উপলল্ধি 
ভঈতেছে ; নিমেষ-উম্মেষসণণরে জীব বলিয়! - 
অন্থমান হইতেছে; পিঙ্গলতারাশোভিত 
নেত্রের উজ্জ্বল জ্যোতিতে দিক উজ্ভুলিত 
হইতাছে | নদী তপশ্গানলের শিখাস্পর্শে 

কানন-ভমি মান ও শৌম্চষ্টিহ্ধাববণে নিখিল 
লুক্ষ সিক্ত হইরা গিয়াছে । তাহাকে দেখিলে 

বেন হয় যে, নিরাকার নিরাকাঞ্জে: সাক্ষাৎ 
তপশ্গাই দেন কো আকাজশ করিয়া! মনুষ্য 
অ.কার ধারণ পুণ্বক তপগ্ত। করিতেছে 

তাহার চতুদ্দিকে দলে দলে কুরঙ্গশাবক ভ্রমণ 
করিতেছে ও কেশরিগণ নিতান্ত ভাষণমুখে 
চতুর্দিক্ রক্ষা করিভেছে। তখন দেবীও 
তাহাকে তাদুশ অবস্থায় দেখিয়া দেবদেবকে 
নিবেদন করিলেন,_হে ঈশ! এই ক্ষ 
তোমাতেই চিত্ত, জীবন ও কম্মু সমর্পণ 
করিয়া তীব্র-তপস্তায় দেহ শোধণপুর্বাক 
তোমার শরণাগত হইয়াছে ; অতএব নিজভক্ত 
এই তপন্বীকে বর দিয়া অনুগ্রহ প্রকাশ 



দাত্রিংশ অধ্যায় ! 

করুন। এই কথা শুনিয়া মহাদেব, নন্দীর 
হস্তধারণপূর্কাক পার্কতীর সহিত বৃষবাহন 
হইতে অবতীর্ণ হইয়া, সদরচিত্তে ধ্যাননিমগ্র- 
নেত্র সেই হরিকেশকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ 
করিলেন। তখন ধক্ষ নেত্র উন্নীলনপুর্বৃক 
উদ্যদাধিত্যসনিভ ভগধান্ ভ্রিলোচনকে সন্মথে 

দেখিয়া আনন্দগণ্চদন্থরে বলিতে লাগিল” 
ভে ঈশ! শঙ্বো! গিরিজেশ। শর! 
ত্রিখুলপাণে! শশিখগুনেশর ' আপনার জর 
হউক। হে কুপালো! আপনার করকমল- 
.স্পর্শে আমার দেছু খুবামিও, হইল । ধীর, 
মহাতপস্বী সেই ভক্তের এইজপ মরণতাপূর্ণ 
মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান মহেশ্বর 
আদনো অপর্যাপ্ত বর প্রদান করিয়া বলি- 

লেন,_হে যক্ষ। মদীয় নরে তুমি আমার 
এই শ্রিক্ব-ক্ষেত্রের দগুধর হইলে, তুমি অধ্য 
হইতে এই স্থানে স্থির থাকিয়া চষ্টের দমন ও 
শিষ্টের পালন করিবে । তোমার নাম “দ৩ু- 
পাঁণি” হইল ; এই সমস্ত উংকটগণ তোমার 
শাগনে থাকিবে; মনুষা মধো যথার্থনামধারা 
সম্ম ও উদৃদন নামে এই গণদ্য় সণ! 
হামর অনুসরণ করিণে। তমি কাশীণানা 
লোকের গলে শীলরেখচ করে ভূজগক5 

কপালে ন্রন, পরিধানে কুক্তিবাম, ধ্যবাহনে 
গমন, বামভাগে বামনয়না, মস্তকে পিল 
ভটাগুট, সর্বান্দে ভম্ম ও চক্জকল1 বিধান 
করিয়া অন্তিমকালের ভূষা সম্পাদন করিয়া 
দিবে। তুমি কাশীবাস& জননণের অন্নদাত, 
প্রাণদাত।, জ্ঞানদাতা ও মুখনির্গতি উপদেশ- 
বলে মুক্তিধাত! হইয়া ভাহাপ্গের অচল অর্থ 
মতি বিধান করিবে? হে পিঙ্গল! তুমি 
পাগীদিগকে বহ বিগ প্রদানপুস্বক এরান্তি উং- 
পাদন করিয়। ক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত করিয়। 
দিবে ও ভক্তগণকে ক্ষণমধ্যে দূরদরার হইতে 
আনয়ন করিয়া যুক্তিপ্রদান করাইবে। হে 

ক্ষরাজ! এই ক্ষেত্র তোমার সম্পূর্ণ 
অধীন হইল, এখানে ম্দীয় ভক্তমান্রেই 

॥অগ্রে মার পুজা করিঘ্না আমার অর্চনা 

১৪৩ 

করিবে; নতুবা মুক্তি পাইবে না। হে দণু- 
নায়ক! তুমি এই পুরীতে অন্নবস্ত্রদাতা হইয়া, 
ব্রিলোচন হইয়া থাকিবে ও কাশী শত্রু ছৃষ্- 
লোকদিগকে উচ্চাটন করিয়া সদানন্দে এই 
পরী রক্ষা করিবে। হে পূর্ণভদ্রাত্ুজ! তোমার 
মনোরথ-তর" ফলিত হইবে; তক্তি বিষয়ে 
তুমি র্ষাদি দেবগণের ৪ উদাহরণপাত্র হইবে। 
ভে পুর্ভদ্রছত ! দণ্ডনায়ক ! পিঙ্গল ! ত্রযক্ষ ! 
ক্ষ! হরিকেশ! হে কাশীবাসিজনের অন্জ্ঞান- 
মোক্ষদাতা ! তুমি আমার সমস্গণের প্রধান 
হইনে। আমাতে ভক্তিখুক্ত হইলেও মনুষ্য 
তোমার ভক্তি বিন৷ কাশীতে বাস করিতে 
পাইনে না, তুমি কি ধেব, কি মনুষ্য, কি 
প্রমথ সকলেরই অগ্রেপুজনীয় হইবে। জ্ঞান- 
বাপা-তীর্থে স্ানাদি করিয়া যে তোমার আরা- 
ধন! ঞ্রিবে মে আমার অসামান্ত কপাবলে 
পুর্মনোরথ হইবে। হে দণ্ডপাণে! তুমি 
আমার সন্মুে দক্ষিণদিকে ছষ্টের দগুবিধান ও 
শিঞ্টের ভভয়দানপুর্না+ এই স্থানে অবস্থান 
কর। শন্ব কহিলেন৮-হে বিপ্র! ভগবান 
গিরাশ দণ্ডপাণিকে এইরূপ বর প্রদান কিয় 
েরাজে আরোহণ পুকাক আনন্দকাননে প্রবেশ 
করিলেন। তদবধি যক্ষরাট দগুনায়ক, হুষ্টগণ 
হইতে বারাণসীপুরী যথাবিধি পালন করি- 
তেছেন। আমি আহার মধ্যাদা রক্ষ। করি নাই 
িয্বা, ভাহার কোপে আমার এই স্থানে বাস 
করিতে হইয়াছে । হে মুনে আমি বোধ করি, 
তুমিও তাহারই প্রতিকলতায় কাশীক্ষেত্র ত্যাগ 
করিতে বাধা হইয়াছ। হে দ্বিজ! হরিকেশ 
যি কোন ব্যক্তির অলমাত্র ব্যতিক্রম দেখেন, 
তবে কাশীতে তাহার অবস্থান ও কপালে সুখ 
অতি ছুঘট। দপণ্ুপাণির আরাধনা না করিলে 
কোন মতেই কাশী হুখপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। 
আমি কাশপ্রবেশকালে দর হইতে এইরূপে 
আহার ভজন। করি, “হে রতুভদরস্ৃতপুর্ণভদ্দ্র- 
প্অশেষ্ট! ক্ষ! শিব্প্রাপ্তির জন্য নির্বিছ্ধে 
আমার ক্রাশীবাস বিধান করুন। ফযক্ষ পূর্ণভদ্ঞ 
ধঠ; কার্ধনকুণ্ডলাও ধন্ত ; হে মহামতে! 



১৪৪ 

ধাহার জঠরে তুমি দণ্ডপাণি জন্মগ্রহণ করি- 
যাই। হে যক্রপতে! তোমার জয় হউক। 
হে গিঙ্গললোচন বীর । তোমার জয় হউক; 

কাশীখণ্ড। 

তীর্থের মহিমা বর্ণন করুন। তাহাতে ষন্দ 
কহিলেন,_হে মহাপ্রাজ্ঞ কৃম্তযোনে! আমি 
এক্ষণে কলুষনাশিনী তদীয় উংপত্তিকথা বলি- 

হে পিক্গজটাতার, দণ্ডমহামুদ্র ! তোমার জয় ূ তেছি শ্রবণ কর। হে মুনে! পুর্ন্মে যন 
হউক। হে অনিথুক্ত মহাক্ষেত্রের সুত্রধর ! ; দেবযুগে এই আবহমান সংসারে মেঘে রাষ্ট 
উগ্রতাপস! হে দগুনায়ক! ভীমা। ৰ করিত না : নদীর উতপতি হয় নাই; 2 

হে বিশ্বেশরপ্রিয়! তোমার জয় হউক) | ধানাদি কার্যে কেহ জল চাহিত না; লবণ ও 

হে দৌমোর প্রতি সৌম্য! হে ভীষণের ; ক্ষীরম%দ কেবল জল দৃষ্টিগরাচর হইত ও 

প্রতি তীষণ! ছে ক্ষেত্রস্ব পাপাচারীর 
কালান্তক ! হে ম্হামহাপ্রিয়। হে শ্রাণদ! 

পৃথিবীর কোন কোন স্থানে মন্ষাসধার ব৮ 
মান ছিল, এমন অময়ে দিকপাল ঈশান ধৃ- 

হে যক্ষেন্দ! হে কাশীবাসীর অগ্ন ও মুক্জিদায়িন | চ্ারমে ইতততঃ বিচরণ করিতে করিতে 

তোমার জয় হউক। হে মহারতররথিমালা- | সমস্থ কণ্মনাজের উধরক্ষেত্রে, মহানিদ্রা 
দ্কুরিতবিগ্রহ! হে অভক্তগণের মহাসম্থাডি- নিত জীবগণের গ্রাতিবোধক, সংসারস*দা" 

জনক ও মহোদরাসথিপ্রণীয়ক! হে ভক্তগণের | বঞ্ডে পতিত জস্তর অব্লম্মনতরণী, যাতায়াতে 

সন্্রমোদভ্রাস্ত্িনাশ+ ! হে চরমকালীন ভমা- ) খিনজীবের বিশ্রামভবন, বহুজন্মসঞ্চিত কর্ম- 

চতুর! হে জ্ঞাননিধিপ্রদ! তোমার জয় হউক । 
হে গৌরীচরণপরোজমধুপ । মোক্ষদানৈক- 
বিচক্ষণ ! তোমার জয় হউক ।" কাশীলাভের 
কারণ পবিত্র এই যন্রাজাষ্টক আমি নিত্য 
্রিসন্ক্যও পাঠ করিয়া থাকি। হে মৈত্রা- 
বরণে! যে বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই দণ্ডপাণির 
অষ্টক শ্রদ্ধাসহকারে পাট করে, সে কখনও 
বিশ্বজালে আক্রান্ত হয় না ও কাশীনামের 
ফললাভ করিয়া থাকে । এই দগুপাণির 
প্রাহর্ভাবকথা শ্রবণ বা পা) করিলে, ইহজন্নে 
না হউক, জন্মাঙ্গরে কাশী লাভ করিয়া থাকে। 
পবিত্র এই দণ্ডপাণিপ্রাদুর্ভীব নামক অধ্যায় 
যে ব্যক্তি পাঠ করে বা পাঠ করায়) তাহাকে 
বিস্ববাধায় আক্রান্ত হইতে হয় না। 

দবাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩২ ॥ 

রয়ন্ত্রিংশ অধ্যায়। 

জ্ঞানবাপী-ব্ন। 

আগত্ত্য 'বলিলেন/হে দন্দ! ্বর্বাসী 
'জোকাণেও জ্ঞানবাপীর যংপরোনাস্তি প্রশংসা 
করিয়া! থুকেল, অতএব সম্গ্রতি সেই জ্ঞানোদ 

শত্রের ছেধনশস্, নির্নাণলক্ষমীধাম, সচ্চিদা- 
নশনিলয়। পরব্র্গরসায়ন, মৃথসন্তান্জনক ও 
মোক্ষমাধন সিদ্ধিপ্রদ মহাশ্নশান শ্রীআনদ- 
কাননে উপস্থিত হইলেন । তথায় প্রবেশ 
করিয়৷ জটিল সশান তখন ত্রিশ্লের বিমল 
রশিজালে আকুল হইয়া দেখিলেন, রন্ধা ও 
বিখুর অহমহমিকায় প্রাছুর্ভৃত জ্যোতিম্্ালা- 
মণ্ডিত সেই মহালিঙ্গ বিরাজ পাইতেছে। 
অমর, সিদ্ধ, যোগী, ধষি ও প্রমথগণ নিরম্তর 
ক্টাহার আন্না করিতেছে । গঞ্ধব্ন গাহিতেছে; 
ঢারণগণ স্তব করিতেছে ; অগ্নর। নাচিতেছে ) 
ন।গকন্তাগণ মণিময় প্রদীপ জবালিয়! নীরাজনা 
করিতেছে ; ধিদ্যাধরবং ও কিনরীগণ ত্রিকালীন 
মণ করিতেছে ও দেবনারাগণ ইতস্তত চামর 
ব্জন করিতেছে । সেই লিগ দেখিয়া তখন 
ঈশানের ইচ্ছা হইল যে, আমি কলস থারা 
শীতল জলে এই মহালিঙ্গকে স্নান করাইব। 
তখন রুভখুত্তি ঈশান ত্রিশুল দ্বারা দর্ষিণ 
ভানের অনতিদূরে এক কুণ্ড খনন করিলেন। 
হে মুনে! সেই কুণ্ড হইতে তখন পুধিবার 
পরিমাণ অপেক্ষা দশগুণ আধক জল নিগত 

হইল। সেই জলে এই বশুধা৷ আবৃত হইয়। 
পড়িল। হে কুন্তযোনে ! সেই ঈশান তখন 



্রয়ন্ত্রিংশ অধ্যায় 

অন্ত জীবের অন্পগ, সঙ্জনচিত্তের স্ায় স্বচ্ছ, 
আকাশ মার্গের স্ঠায় অতুযাচ্চ, জ্যোংনার ন্যায় 
ধবল, শিবনামের ন্যায় পনিত্র, অমৃতব্ৎ হুশ্বাহু। 
বৃষাঙ্গের স্তায় স্বথস্পর্শ, নিশ্পাপজনের স্যায় 
ধীর গভীর, পাপিগণ্রে মহ চঞ্চল, নির্িত- 
পন্বগন্ধ, পাটলপ্ম্পগধি, দর্শকবুন্দের নয়ন- 
মনোহারী, অন্ছানতাপতপ্ত জীব্রে শ্গিণতা- 
কারা, পগামতুন্নানাপেন্ষা ভাতি ফলদারী, 

শৃবাপুন্নক স্পর্শ করিলে হদয়ে লিজকিতষের 
জনক, অক্কানতিমিরের নু্মতুলা. জ্ঞানদানের 
নিদান, উমাস্পর্শ অপেক্ষা বিশ্বেগরের অতি 
হখকারী, অনভূত গান হইতেও অতি 

এদ্ধিনিধায়ক, শীতল, জাড্যাপহ্থারী সেই জল 
দ্বারা 'সহত্রধারায় কলসে করিয়। ৬্রচিত্তে 
সহআনার সেই লিজকে ল্লান করাইলেন। 
অনন্তর বিশ্রলোচন বিশ্বাস! ভগবান প্রদন 

হইয়া রুদ্রমুতিধারী *শানকে বণপিলেন, ে 
নুত্রত ঈশান! অনি ্ীতিকর, অনন্যক্তপুস্দ 
গুরুতর তোমার এই কাধ্যে আমি প্রসন্ন হ£- 
য়াছি; তোমায় কি বর দিতে হইবে বল, 

তোমাকে আমার অধেয় কিছু নাই। তাহা 
' শুনিয়। ঈশান বলিলেন, "হে দেবেশ! যদি 

প্রসন হইয়া খাকেন ও আমি যঘধি আপনার 
বরলাতের যোগ্যপাত্র মধ্যে গণা হই, তপেহে 
শপর ! এই তীর অতুলনায় হইঘ্বা আপনার 
নামে প্রপিদ্ধা হউঞ্। বিশ্বেশ্বর বলিলেন, 
ত্রিই্ব)ন ও ভর্ভূরপ্বেলোক মধ্যে খত তার্থ 
আছে, তংসনুদয় হতে হহ। প্রধান ও 
শিবতীর্থ নামে খ্যাত হইবে। শিৎশন্দার্থচ 

পগিতগণ শিবশন্দের অর্থ “জনন” বলিয। 
থাকেন, এহ তীর্থে মেই ছগন আমার 
মহিমবলে সলিলভাবে দ্রবীভূত হইয়া আছে, 
অতএব এই তীর্থ “ঙানোদ” নামে ভ্রিলোকী- 
মধ্যে বিখ্যাত হইল। হহার দর্শনে সব্বপাঁপ 
মোচন, স্পর্শনে অশ্বমেধের ফললাভ এবং 
আচমন ও স্পর্ণনে রাজনুয় ও অশ্বমেধের ফল 
প্রাণ্ত হইবে। ফন্ততীর্থে বান ও পিগলোকের 

তপণি করিয়। মনুষের থে ফল হয়, এই তীর্থে 

১৪৫ 

শ্রাদ্ধ করিলে, সেই ফল মিলিবে। গুরুবার 
পৃষ্যানক্ষত্রযুক্ত শুরুপক্ষীয় অষ্টমীতে বাতীপাত- 
মোগ হইলে যদি কেহ এই ভীর্থে শ্রাদ্ধ করে, 
তবে গযাশ্রাদ্ধ অপেক্ষা মে কোটিগুণ ফল লাভ 
করিবে। পুক্ষরুতীর্থে পিততর্পণে যে পৃথ্য, 
এই তীর্থে তিলতর্পণে তাহ! অপেক্ষা কোটি- 
গুণ প্থ্য হইবে। কুরুক্ষেত্ে রামগদে সুর্ধ্য- 
গ্রচ্ণ কালে পিগুপানে যে ফণ হয়, এই তীর্থে 
প্রত্যহ সেই ঘশ লাভ হইবে। যাভাদের পুত্র 
এই স্থানে পিগুধান করে, তাহণরা প্রলয়কাল 
যান শিবলোকে বাস করিনে। অষ্টমী ও 
চতুদ্দশীতে উপবাস করিয়া এই তীর্থে প্রাতঃ- 
ন্ান ও ইহার জল পান করিলে, মন্ষ্যের 
»খয় শিবময় হইয়া যাইবে । যে, একাদশীতে 
উপনাস করিয়া ইহার তিনঞ্ুগগ্ষ জল পান 
করে,শনশ্চিতই তাহার হদয়ে শিবলিগবত্রয় উৎ- 
পন হইবে । নিশেষত সোমবারে যে ব্যক্তি 
এই শিবতীর্থে স্নান এবং পি, দেন ও পিড- 
তপ্পণ ক্রিয়া যথাপাধ্য দান করত মোড়াশো- 
গচারে বিশেশরের পুজা করে, তাহার মনোরথ 
পুশ হুহবে । যথাসময়ে সন্ধ্যা না করিলে যে. 
পাপ হয়, এই তীর্থে সন্ধ্য।পাসনা করিলে সে 
পাপ তংক্ষণা নট হইবে ও ব্রাহ্মণ জ্ঞানলাভ 
করিবে । ইহার.নাম শিবতীর্থ, ইহাই শুভ- 
জবান্তীর্ঘ, ইহারই নাম তারকডীথ ও ইহাই 
নিঃসন্দেহ যোক্ষতীর্থ হইল । এই তীর্থ মরণ 
করিলেও পাপরাশি বিনষ্ট হুইরা যাইবে । 
ইহার দর্শন, স্পর্শন, জলপাম ও ইহাতে স্নান 
কৰিলে মনুষ্য চতুন্বর্গ দল প্রাপ্ত হইবে। 
ইহার জল দর্শনে ডাফিনী, শাকিনী, ভূত 
প্রেত, বেতাল, রাক্ষম, গ্রহ, কুখ়াণ্ড খেটিগ, 
কালকণা, বালগ্রহ, জ্বর, অপম্মার, বিস্ফোট 
প্রন্থুতি, সমুদয় শান্ত হইয়। যাইবে । যে ব্যক্তি 
এই তীর্থের জল দ্বারা শিবলিঙ্গকে ্লান করায়, 

সন্বতীর্থজল দ্বারা গ্লান করাইলে যাদৃশ ফল 
হয়, সেও তারশ কল প]হবে। জ্ঞানননপী আমি 
এখানে *দ্রবনুত্তি, ধারণ করিয়। মনুষ্যের জড়ত? 
নাশ ও জ্ঞান উপদেশ করিব। তগবান্ শঙ্ড 
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এইরূপ বর দান করিয়া তথায় অন্তহিত হই- 

লেন; ত্রিশূলটারী, জটিল, ঈশানও আপনাকে 
কৃতাথ মানিলেন এবং সেই পরম জল পান 
করিয়া পরম জ্ঞান লাভ করত মুখী হইলেন। 
স্কন্দ কহিলেন, হে কুস্তযোনে! এই ব্বান- 
বাপীতে পূর্নবে এক বিচিত্র ঘটনা ঘটিয়াছিল; 
তদ্বিষয়ক ইতিহাস বলিতেছি, শ্রবণ কর। 
পৃর্ণকালে এই কাশীতে হরিস্বামী নামে এক 
ব্রাহ্মণ ছিলেন । ভ্াহার অপামান্তরূপলা বণ্যব্তী 
এক কন্যা জম্্মাছিল । দেই কন্তাটী চতুষেষ্ট 
কলায়, শীলে ও সমস্ত লক্ষণে উঁষি ছিল । 
তাহার কঠস্বরে কোকিল পরাস্ত হইত কি 
নারী, কি অমরী, কি কিন্নরী, কি বিদ্যাধরা, 
কি নাগকন্া, কি গন্ধব্বকন্তা, কি অনুবুকন্া।, 
কেহই তাহার তুলনীয় হইত না। তাহার 
কেশ দেখিলে বোধ হইত, যেন অন্ধকার গধ্য- 
ভয়ে তীয় মস্তক আশ্রয় লইয়াছে। নখ 
দেখিলে বোধ হইত, যেন শশী অমাবস্যাভয়ে 
তদীয় মুখের শরণাগত হইয়াছে ও চগুমরীচি- 
ভয়ে ভীত হইয়া দিবসেও ত্যাগ করিতেছে না । 
তর্দীয় জরধুগস্ছলে জমরমাল! ঘেন গণ্ুপত্রলতা- 
মধ্যে উৎপতনপতন্গতি অভ্যাস করিত! 
তাহার রমণীয় নয়নক্ষেত্রে খঞ্জনদ্ধয় ণিচরণ 
করিয়া হ্ব-ইচ্ছায় সর্বদা শারদী প্রীতি ভোগ 
করিত। তদীয় দন্তপংক্তিচ্ছলে প্দবাণ 
যেন শ্বর্ণরেখায় অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছেন যে, 
চন্দে এত কলা নাই। বিদ্রমকান্ঠিনিজয়ী 
তাহার সুচারু ওষ্ঠাধর দেখিলে মনে হইত, খেন 
মদনরাজের প্রাসাদপতাকা৷ উড্ডীন হইতেছে । 
তদীয়ক্ে তিন রেখাচ্ছলে কামদেব যেন শপথ 
করিয়া বলিতেছেন যে, স্বর্গ, মত্ত ও পাতাল-_ 
এই তিন ভুবনে রমণীর কঠে এ রেখা নাই। 
তদীয় স্তনদ্বয় দেখিয়া মনে হইত, যেন রাজা 
মনমিজের অমূল্য রত্রভাণ্ডারপূর্ণ পটমণ্ডপ 
ছুইটা শোভা পাইতেছে। বিধাতা তাহাকে 
অন্নদেবের আম্নতন জ্ঞান করিয়াই যেন 
রোমাবলীচ্ছলে তাহার স্ধ্যদেশে উদ্ধয্টি বিধান 

যাছেন । তাহার নাভিগুহায় 

কাশীখণ্ড । 

হইয়া কন্দর্প অঙ্গহীন হইয়াছে, তাই তথায় 
থাকিয়া পুনরায় অঙ্গপাভের জন্য ঘোরতর 
তপন্তা করিতেছে । তীয় গুরু নিতিম্ব, 
মন্মথমহামন্ত্রীক্ষা় জগতে কোন যুবককে না 
দীক্ষিত কারিয়াছিল? তাহার উরগুস্তে 
কাহার হুদয় ন স্তদ্। হইফ়া1 যাইত? তাহার 
সচ্চরিত্রে কোন্ মুনিজনের বৃচরিত্র না স্তশ্তিত 
হইত% সেই মগনয়নার চরণাএঠনখের 
জ্যোতির প্রভায় কাহার না! শজ্ঞানজনিত প্রভা 
বিদরিত হইয়াছিল ? হে মুনে! এতাদ্ুশ রূপ- 
গুণসম্পনা সেই কন্তা। প্রন্ধিধিন ক্ফানবাপীতে 
নান করিয়। একাগ্রমনে শিবমন্দিরে সার্জন 

প্রভৃতি কম্ম করিত। তীয় পাপ্রতিবিস্বে 

রেখারূপ নবতণাঞ্কুর ভক্ষণ করিতে পাইত 
বলিয়া কাশীস্থ সুনকের চিন্তহরিণ তাহা 
ছাড়িয়া বনান্তরে যাইত না। যুবক্রূপ মণুপ- 
শেণী তদীয় মুখপদদজ তাগ করিয়।, সুরভি 

কুম্থমূভরে ভরিত হইলেও লঙাশুরের সেবা 
করিত না। সেই কন্তাণ্ড আকর্ণাস্থায় *- 
লোচন! হইলেও কোন পুরুষের মুখ দেখিত না) 
সুন্দর কর্ণুগলধারিণী হইলেও কাহারও কথায় 
কর্ণপাত করিত না এবং তদ্বিরহে কাতর, রূপ- 
শীলসম্পন্ন পুরুষগণ গোপনে বিবাহ প্রার্থনা 
জানাইলেও মে বিবাহব্ধনে অভিলাধিণী হয় 
ন/ই, তাহার পিতাও যুবকগণ কতক বহু ধন- 
দানপুব্বক প্রার্থিত হইলেও তাহাকে তাহা- 
দের হস্তে সম্পদান করিতে পারে নাই। 
যেহেতু তংকালে কুমারী শ্থশীলা জ্জানোদ- 
তীর্থের সেনা বশতঃ বাহিরে ও অরে সমস্ত 
জগংই লিঙ্গময় দেখিত। একদা কোন বিদ্যা- 
ধর তাহাকে 'হাঙ্গণে রাত্রিকালে নিদ্রিত 

দেখিয়া! তাহার পূপলাবণ্যে মোছিত হইয়া হরণ 
পুর্নক যেমন আকাশপথে যাইবে, এমত সময়ে 
ন্রকপালভূষিত,বসারুধিরলিপ্ত সর্বাঙ্গ শবশ্রধারী 
পিঙ্গলনেত্র ভীমাকুতি বিহ্যশ্বালী নামে এক 
রাক্ষদ উপস্থিত হইয়৷ বলিতে লাগিল, অরে 
বিদ্যাধরবুমার ! অনেক দিনের পর তোর দেখা 

পতিত পাইয়াছি। আজ তোকে এই নারীর সহিত, 
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যমসদনে প্রেরণ করিতেছি । রাক্ষসের কথায় খানি বিচিত্র চিত্রপট দেখাইল। রাজ। সেই 
সেই কন্ঠ। ব্যাত্ররূত মুশীর স্তায। অতিত্রস্ত চিত্রপট খানি লইয়! কলাবতীকে সমর্পণ করি- 
হইরা কদলীপত্রের মত কম্পমানা হইল । এই লেন। কলাবতী সেই রমণীয় চিত্রপট খানিতে 
কথা বগিয়াই রাক্ষম ত্রিশুল দ্বারা সেই বিধ্যা- নিল্জীনে নিজ প্রাণদেবতা বিশ্বনাথকে বারংবার 
থরকে প্রহার করিবু। ম্হাবলপরা্রান্ত, দেখিতে দেখিতে আনন্দভরে সমাধিস্থ যোগিনীর 
মধুমুন্তি বিদ্যাধরকুমারও তখন তাহার ত্রিশুলা- ন্তায় আত্মবিস্থৃত হইল। পরে নয়ন উম্মীলন- 
ঘাতে বিদীর্ণবক্ষ-স্থল হইয়া মনুষ্যবসামাংসে পূর্বক ক্ষণকাল চিত্রপটে নয়নপাত করিয়া 
মস্ত সেই বিছ্যালী রাক্ষমকে বজ্রতুল্য মুষ্টি তর্জনী অগ্গুলিপ্রয়োগ করত এইরূপে আপ- 
প্রহারে আঘাত করিল। সেই মুষ্টিপ্রহারে | নাকে নুঝাইতে লাগিল, _এই ৪লোলার্ক সন্ি- 
চর্ণিতশরীর হইয়া রাক্ষপ বজ্রাহত মভীধরের 1 ধানে অসিন্দীসঙ্গম অদ্ষিত রহিয়াছে, আদি- 
যায় ভূজলে পড়িয়া পঞ্চ প্রাপ্ত হইল। : কেশনের পদতলে এই সরিদ্বরা বরণানদা দেখা 
বিদশাধরও শুল'্বাতে নিকল হইয়া ঘর্ণিতনযনে ! যাইতেছে। স্বর্গের দেবগণও যাহার স্পর্শের 
গপশদন্বরে-_এপ্রিয়ে। হৃধা আনিয়াছি; দান: জগ্ত লালায়িত,এই সেই শ্বর্গতরঙ্গিণী উত্তরদিকে 
কর” এই অন্রো্ণরিত কথ। উচ্চারণ করিতে | প্রবাহিত হইতেছেন ।*জ্জনের মুক্তিদানহেতুক 
করিতে প্রিয়াকে স্মরণ করত প্রাণভ্যাগ করিল । : যাহার বেদান্তশাস্থে অলক্ষ্য অব্যর্থ লক্ষ্মী 
সেই কন্ঠাও তদীয় স্পর্শ-ম্ুখ অনুভব | ক্লিয়া থাকে; যথায় মরণে মঙ্গল ও জীবন 
করত তাহাকেই পতিবোধে দেহ অগ্রিসা | সার্থক ; যাহার কাছে শর্গ তণতুল্য, যতিজন 
করিল। একদিকে রাক্ষম লিঙগত্রয়শরীরিণী : ধথায় মৃত্যুকামনা করিয়৷ নিজ বিভবরাশি 
মেই কনার সানিধ্য বশতঃ মরণান্তে দিব্য. বিতরণপুর্দীক কন্দঘূলাশী হইয়া ব্রত অব- 
দেহ ধারণ করিয়া ন্বর্গবাপী হইল, অপর- | লন্গনে অবস্থান করেন ; যে স্থানে শ্বয়ং শন্বর 

দিগকে বিদ্যাধরতনয় যুছধে প্রাণপণ করিয়া ৰ গঙ্গামার্গে গু ব্যক্তির অন্বেষণ করেন ও নিজ 
প্রি়াকে খরণপুর্বক শ্রাসত্যাগ করিয়াছিল : মৌলিস্থ চন্জালোকে মুক্তিমার্ দেখাইয়া তুস্তর 
বলিয়া মলয়কেতুর ওরসে জন্ম গ্রহণ করিল | সংসারসাগর উত্তীর্ণ করেন ; যাহাকে কর্ণধার 
এবং লমেই কুমারীও বিদ্যাধরপুত্রকে ধান । পাইয়া নরগণ মৃত হইয়াও অমৃতায়মান হইয়া 
করিতে করিতে বিরহান্লে দেহ অর্পণ করায় | থাকে, যথায় করণাশিলয় স্বয়ং মহেশ্বর কণে- 
কর্ণাট দেশে পনন্ন্মভাণিনী হইল : কালক্রমে . জপ থাকায় সংসারপারের পন্থা অতি সুলভ ও 

মলয়কেতুর পুত্র সেই, মধননুন্দর মাল্যকেতু, | বহুজএসপ্চিত প্রভত পুণ্যবলে মনুষ্য অস্তকালে 
সেই কন্য। কলাবভীকে বিধাহ করিল। সহজ- । ভবতাপহারী ভবানীপতিকে ক্ণেজপ পাইয়া 
ৃন্ধরী কলাবভা জন্মান্তরীণ সংগ্গারবলে ' থাকে; যাহার প্রভাবে বিশালবৃদ্ধি জনগণ 
শিবলিঙ্ষের অগ্চনায় বত হইল, চন্দন- | ক্ষেত্রসন্যাম অবলম্বন করিয়া যমকেও তণজ্ঞান 
লেপন ত্যাগ করিয়া অঙ্গে বিভ্ুতি ধারণ | করিয়৷ থাকে, যথায় রাজধিবর হরিশ্ন্দর নিজ 
করিল এবং মণিমাণিকা, মুক্ত! ও পুম্প-' পীর মহিত স্বকীয় দেহ তুণবৎ বোধে বিভ্রয় 
রাগ অপেক্ষ। কনদ্দরাক্ষ-মালাকেই উত্তম করিয়াছিলেন; যথাকার সৈকত-ভুমি পাইতে 
নেপথ্য বোধ করিতে লাগিল। পতি- বৈকৃঠঠবামী লোকেও কোমল শয্যার স্তায় 
ব্রতা কলাবতী দিব্য ভোগ ন্থ.খ কালযাপন বাগ করিয়া থাকে ; যেখানে জীবগণ কোটি 
করিয়৷ ক্রমে মাল্যকেতুর গরমে তিনটা সন্তান কোটি জন্মসধিত কর্ষত্রবন্ধন উচ্ছেদ করিযু! 
লাভ করিল। একদা উত্তররদেশীয় কোন এক- মুক্তিলাভ করে এবং যাহাকে সত্যলোকবাসীও 
জন চিত্রকর আসিয়া রাজা মাল্যকেতুকে এক- মৃত্যুর জন্ত নিরস্তর প্রার্থনা করিয়া থাকে, 
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এই সেই শ্রীমণিকর্ণিকা রহিয়াছে । অশ্ঠত্র- 
কুত পাপ কাশীদর্শনে ন্ট হইয়া যায়, কিন্ত 
কাশীতে পাপ করিলে দাবুণ যাতনা ভোগ 
করিতে হয়) যথায় প্রীকালভৈরব সেই যন্্রণ 
দিয়া থাকেন, এই সেই কুলম্স্ত। যে স্থানে 
ভৈরবের পাণি হইতে ব্রঙ্গার কপাল পতি 
হইয়াছিল, দেই এই পবিত্র কপালমোচন 
তীর্থ । যথীয় নরগণ স্সান করিয়া পণত্রয় 
হইতে মুক্ত হয়, সে এই নিশোধন খণমোগন 
তীর্থ। এই সেই ভগবান ওদ্গারেশ্বর বিরাজ- 
মান রহিয়াছেন,_ এই স্থানে অকার, উকার, 
'মকার, নাদ ও বিপু এই পণাস্বক প্রণবাখা 
'পরমরক্দ পৰ্' আয়তনে পদশ্ুক্ভিতে নিতা 
প্রকাশ পাইতেছেন। শ্লানমাত্রেমন্রষোর জঠর- 
যাতনা-নিবারি | এএই সেই হ্থরম্য মহস্টোদা 
তীর্থ । দেশান্তরস্থিত নিজ ভক্তের ত্রিলোচন্ত- 
বিধাতা ইনি সেই কুপাশ্ ভগবান ব্রিলোচন 
রহিয়ছ্েন। ইনি সেই কামেশরদেন-_-সক্জনের 
অভী্টদাতা, ছুন্বাসামুনিরও মহো্চকামণা- 
পুরয়িতা ইহাতে শয় মহ্খের ভক্তজন্র 
কামনাসিত্বির জন্য লীন হইয়া আছেন, তাই 

ইার নাম "ম্বলীন"” হইয়াছে । বারাণসীতে 
ক্ষেত্রাভিমানী বলিয়৷ যে মহাদেন পুরাণে পঠিত 
হইয়া থাকেন, তাহার এই বিচিত্র প্রাসাদ 
ৃষ্ট হইতেছে। শ্রদধাপূর্কাক দর্শনে আজন্মর্রক্- 
চর্যের ফলদাতা ইনি সেই গন্দেশ্বর দে 
রহিয়াছেন। ইনি সেই সর্বাসিদ্ধিদাতী বিনায়- 
কেশ্বর দেব; ইহার মেব। করিলে বিদ্বুকারক 
বিনায়কগণ দূরে পলায়ন করে। এই সেই 
সাক্ষাৎ মুত্তিমতী_বারাণপীদেবী ; ইন্ভার দর্শনে 
মানবের গর্ভযাতন৷ আর ভোগ করিতে হয় 
না। এই সেই প্রার্রীথর লিঙ্কের বৃহং 
মুন্দির; এই স্থানে মোক্ষদ্াতা ভগবান্ দেব- 
দেব গৌরীর সহিত নিয়ত অবস্থান করিয়। 
থাকেন। ইনি সেই মহাপাতকনাশন ভগবান 
ভু্ীখবর ; এই লিঙ্গের,সেবায় ভূঙ্গী জীবনুক্ত 
'ছইয়াছিলেন। ইহাকে দেখিতেছি, ভগবান 
চতুর্কাক্রধারী চতুর্নেদেখ্র; ইহার দর্শনে 

কাশীখণ্ড 

ব্রাহ্মণ নেদপাঠের ফল পাইয়! থাকেন। পাছার 
অচ্চনায় মানবের সকল যাগ্ল লাভ হর, ইনি 
সেই যক্ষস্থাপিত সক্গেশ্র লিগ ৷ হাহার দর্শনে 
অষ্টাদশ বিদ্যায় অভিজ্ঞ হওয়া যায়, ইনি সেই 
অষ্টাদশাসুলি পরিমিত পুরাণেশ্বর লিঙ্গ । ইনি 
ম্ৃতিপ্রতিষিত ভগবান স্্বাশাস্বেশ্বর ; ইহার 
দর্শনে স্মৃতিপাঠের ফল লাভ হয়। ইনি 
সর্দজাডাহারী আরস্ষত "লিঙ্গ । ইনি সদ্যো- 
মুক্ডিপ্রণ সন্দৃতীথেখর লি । ইহা শৈলেশ্বর 
লিংঙ্গর নিবিধ রহখচিত পরমহৃশ্দর অতি লিচিত্র 
মণ্ডপ। ইনি মনোহর যণ্তুনাগর লিঙ্গ; 
ইহারই দশনে মানব সপ্তপমুদ্রচানের ফল 
পাইয়া থাকে। পুর্সমুগে মপ্ুকোটি মহামন্ধের 

স্থাপিত মন্ত্রজাপ্যের ফলবাতা এই শ্রীমন্ত্রেখর । 
ত্রিপুরেশ্বর লিঙ্গের সম্মুখে ত্রিপুরারির পরম প্রিয় (ত্রপরখাত শ্রহ বিদ্যমান 
রহিয়াছে । বাণ রাদা নিজ হইলেও ্রাহার 
সহশ্র নাহ হইবার ন্দানভহ ও ৎপুজ্য 
এই শাণেশর শিঞ্গ। ইনি প্রহ্নাদকেশরের 
পুর্নীভাগে বৈরোচনেশ্বর। ইনি বলিকেশব 
ও ইনি আদিকেশুব। ইনার পুর্বাভাগে এ 
আদিত্যকেশব। প্র ভীম্মকেশব, এই দত্তা-" 
ত্েয়েগন। এই শহার পুর্বাভাগে আদি- 
গণাণর । তর ভৃ্তকেশব। এই বামনকেশব, 
নর, নারায়ণ, যজ্জবারাহকেশব, নিধারন্রসিংহ 
ও গোপীগোবিন্দদেৰ। প্রহলাদ ধাহার প্রসাদে 
ইন্*$প* প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই দশ্দী- 
নৃমিংহের এই রহুশ্তেন প্রাসাদ। পুনুষের 
অথর্দসিদ্ধিদাত। এই অথর্বানায়দ। এ শেষ- 
স্থাপিত শেম্মাধব) ইহার ভক্তগণ সংবত্ত 
বহ্িদ্দে দণ হয় ন!। শঙখাহরকে বধ করিয়। 
এইস্থানে অথস্থিত শ্রী শখমাধব। এই পরম 
অক্মরসায়ন সরস্বতীশ্রধাহ ; এইস্বানে গঙ্গার 
চাহিত ইহার সঙ্গম হইয়াছে, এখানে স্কান 
করিলে মানৰ আর পুনরায় ভতলে উৎপন্ন 

ভয় না। এই গ্রীবিন্মাধন, ইনি সাক্ষাং.ল'ী- 
পতি) শ্রদ্ধা সহকাত্রে ইন্ভাকে প্রণাম করিলে 
পার্তবাস হয় না, দারিদ্র ও ব্যাধিগাড়ন ঘটে 



চতৃঙ্্িংশ অধায় ১৪৯ 

এই কুত্তিবাসেশ্বরই সকল শিবলিঙ্গের 
মৌলিস্থানীয়, ওকারেশই শিখা, ভ্রিলোচনই 
লোচন, গোকর্ণেশ্বর ও ভারতেশ্বরই কর্ণ বিশ্বে- 
শর ও অবিমুক্তেশ্বর ইহারা উভ'য় দক্ষিণ. 
করদয়, কৃর্ণেগুর ও. মণিকর্ণেশ্বরই বামকরছয়, 
কালেগ্তর ও কপদ্দীশ্বরই হুন্দর চরণযুগ্ল, 
জোঠেশতর নিতঙ, য়ধামেখবর নাভি, মহাদেবই 

মণ্ডিত, তমোহারী এই মুয়ুখাদিত্য.! ইনি | জটাঙট, শ্রুতীগর শিরোভষণ, চন্গেখবর হয়; 
দিব্যতেজোদাতা গভস্তীশ নামে মহালিচ্গ। ; দীবেশবর আত্মা, কেদারেশ্বর লিঙ্গ ও-ুক্রেশ্বরুকে 
এইস্থানে মার্সগ্ডেয় মুনি নিজনামে আঘপ্রদ | এক বলিয়! মহাত্থার! কীর্তন কল্ধেন। অপরা- 

লিঙ্গ প্রতিটা করিয়া পুর্বে মহাতপময করিরা- ; পর কোটিপাঁরমিত যে শিবলিঙ্গ আছেন, 
ছিলেন। ইনি ত্রিলোকীবিশ্রতত কিরণেশ্বর | হারা দেহের ন্খ, লোম ও ভষণরূপে গণ্য । 
লিঙ্গ; ইছাকে প্রণাম করিলে শূর্যালোকপ্রাপ্তি ; ধাহারা এতম্মধো দক্ষিণহস্মদয়, হারা উভয়ে 
হয়। এই পাতকধাবন ধৌতপাপেশ্বর লিঙ্গ । | মোহসমুজে পতিত, জীব্গণের অভয়দাত! ও 
এই ভক্তনির্্াণকারী নির্ক্বাণ নরসিংহ ৷ ইনি | নিত্য মুক্তিবিধাতা। এই ভগবতী দুর্গা, এই 
মহামুনিভূষণ মণিপ্রদীপ নাগ ; ইহাকে অর্জন | পিহৃলিঞ। এই চিতরঘ্টেখঁ, এই দঘণ্টাকর্ণ 

1 

করিলে নাগভয় থাকে না। ইনি কপিলমুনি | হৃদ, ইনি ললিতাগৌরা, এই অদ্ভুত বিশালাক্ষী, 

. না, যমও ইহার ভক্তকে নমস্কার করিয়া থাকেন 
এবং ইনিই সেই নাদবিন্দ খন্ধপ প্রণনাস্থা ও 
অমূর্ত পরব্র্দ। পঞ্চত্রঙ্গাসংদক এই পণ্ণ- 
নুদ তীর্ঘ; ইহাতে ন্নান করিলে পঞ্চভ্তময় 
দেহ ধারণ করিতে হয় না। গ্াহার প্রসাদে 
নর কাঙ্গীতে ইহকালে ওঁ পরকালে পরম মঙ্গল 
লাভ করে, এই সেই. মঙ্গলাগৌরী। ময়খ- 

স্থাপিত কপিলেশ মহালিঙ্গ ; ইার দর্শনে 
মানবের কথ। দরে থাকুক, কপি পধ্যন্ত সন্ত 

হইয়! যায়। এই প্রিয়ব্তেগর লিঙ্গ দিগোচর 

হইতেছেম; ইঞ্ঠার অচ্চনায়, লোকে সম্দপ্রিয 
1 হইয়া থাকে। কলি ও কালভয়নিবারক 
শরীকালরাজের মণি-মাণিক্যরচিত এই শ্রেষ্ট 
আয়তন রহিয়াছে; ভগবান কালরাজ নিজ 
ভক্তগণের পাপ ভক্ষণ করিয়। রক্ষ। করেন 
ও ক্ষেত্রবিদ্কারী পাপাতআ্মাগণকে শত শত 
যাতনা দিয়া বিদরিত করিয়া দেন। এই 
রমণীয় মন্দাকিনী প্রঞ্হমাণা, ইনি কাশীতে 
তপশ্তা করিবার জন্তঠ আসিয়াছিলেন, কিন্তু 

কাশীবাসের নুখে মুগ্ধ হইয়া, এক্ষণে স্বর্গ 
গমনে বিরত; ইহাতে স্নান ও পিডতর্পণ 
যথাবিধি করিলে, পাপকারীর€ নরকদর্শন 
করিতে হয় না। কাশীস্ব সকল লিঙ্গের 
রন্ব এই বরত্বেগর লিঙ্গ রহিয়াছেন; ইহৰর 
প্রমাদে বরত্ব ভোগ করিয়া নির্বাণ মহারত্ু 
কে না পাইনা থাকে? এই কুত্তিবাসেশ্বরের 
বৃহত্ প্রাসাদ; ইহা দূর হইতে দেখিলেও 

& মনুষ্য কৃতিবাসের পদ লাভ করিয়া থাকে। 

এই আশাবিনায়ক, এই পিতগণের পিগদানে 
পরম ব্রীদাত। বিচিত্র ধন্্ণপ, এই বিশজননী 
বিশভুজ! দেশী ও নিরত ভ্রিলোকীপুজিতা 
পাণমোচনী এই সেই বন্দীদেবী। এই 
ভ্রিলোকপুজ্য দশাশ্বমেধ তীর্থ; এই স্থানে 
বানত্রয় আহতিমাত্র অগ্নিহোত্রের ফল লব্ধ 

হইয়। থাকে। সকল তীথোত্তম এই প্রয়াগ- 
জোতঃ এই অশোকতীর্থ, এই গঙ্গাকেশবু এই 
শ্রেঠ মোক্ষদ্বার ও ইঠাকে স্বর্গ বার বলিয়া 
থাকে। 

তয়ন্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৩॥ 

চতুত্ত্রিৎশ অধায়। 

বন্দ কহিলেন, -হে নুম্তযোনে ! কুশাঙ্গী 

কলাবতী এইরূপে একে একে চিত্রপটে সমস্ত 
দেখিয়া সবর্্থারের অন্মুখভাগে পুনরায় শ্রীমণি- 
কর্ণিকা ক্দর্শন করিতে লাগিল। এই স্থানে 
স্বয়ং শঙ্কর সংসার-ভুদ্ঘগ-দ্ট জীবগণের, 



১৫৫ 

উপদেশ দিয়া থাকেন। যে গতি কাপিলযোগ 
বা সাংখ্যযোগ অথবা ব্রতকলাপেও অগমা, 

তাহা এই মুক্তিভূমি অবলীলায় দিতে গারে। 
এই শ্রীমণিকর্ণিকার ধ্যান, বিুভবন বৈকৃঠ- 
ধামে বিষুর্ভক্তগণ মুক্তির জন্য মর্ধদাই 
করিয়া থাকেন। দ্বিজগণ, যাবজ্জীবন অগ্নি 
হোত্র অথবা যথাবিধি ব্রহ্গষজ্জ অন্ষ্ঠান 
করিয়াও, দরমে মুক্তিলাভের জন্ত এই 
শ্ীমণিকণিকার শরণাগত হন। ক্ষত্রিয় 
পুগগবেরা, ভরি দক্ষিণ| দানে ভুয়ো খাগযজ্ঞ 
করিয়৷ অস্ভিমে খক্তির জন্ত শ্রীমণিকমিকারই 
পদতলে নৃষ্টিত হয়। নিয়ত পাতিব্রত্য-ধর্ম- 
পালিনী রমণীরাও ভর্তার অনুগামিনী হইয়। 
মোক্ষের আশায়" অন্তকালে এই মণিকুণিকার 
আশ্রয় লইয়া থাকে। স্টায়োপার্জিতধন "বৃ 
গণও সংপানত্রে ধন ধান করিয়৷ অন্ত মুক্তি 
পাইবার আশায় শ্রীমণিকর্িকার শরণ লয় 
্টায়মার্গগামী সংশুদ্রগণও স্্ীপুত্রাদদি ত্যাগ 
করিয়। নির্ববাণ লাভের জন্য শ্রীমণিকর্জিকার 
আশ্রয় গ্রহণে লালাফ়িত। ভিতেন্ছিয় আজীবন 

্রঙ্মচারিগণও মুক্তির জন্ত এই মণিকণিকার 
আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। পঞ্চযজ্ঞরত 

গৃহস্থাশ্রমীর। অতিথিদিগকে স্ুতপ্ত করিয়াও 
অস্তে প্রীমণিকণিকার সেবা করিয়া থাকেন। 

কাশখণ্ড। 

দ্ষিণকর্ণ, দক্ষিণকরে স্পর্শ করিয়া ততৃজ্ঞান ঘুক্তি দায়িনী মণিকপ্রিকার সেবা করিয়! থাকেন? 
যাহাদিগের তপশ্চরণে বা দানে শক্তি নাই ও 
যোগাভ্যাস নাই, তাহাদিগেরও ইহা মুক্তি দান 
করিয়! থাকে। হে মুনে! মুক্তির সহত্র দ্বার 
থাকিলেও এই মণিবাণিকা যেমন অবলীলা- 
ক্রমে মুক্তি দান করে, এমন আর কোনটাই 
নহে; কি অনশনব্রতাবলন্দী, কি ত্রিসন্ধ্যাভোজী 
উভয়কেই মণিকণিকা অনভ্তকালে নির্দির্বশেষ 
মুক্তি দিয়! থাকেন। একজন যথাবিধি পাণুপত- 
ব্রত অবলম্বন করে, আর একজন হৃদয়ে মণি- ণঁ 

কণিকাকে নিরন্তর ম্মরণ করে, এই ছুজনের 
এই স্থানে দেহান্তে তুল্য গতি দুষ্ট হইয়াছে; 
অতএব সমস্থ ত্যাগ করিয়। ঝটিতি এই মণি- 
ক্িঞার সেবা করিবে। যাহার! মণিকর্ণিকায় 
অবগাহন করিয়া স্বর্গদারে প্রবেশ করে, তাহা- 
দিগের পাপ ধৌত হইয়া যায় এবং স্বর্গও দূরে 
থাকে ন।। স্বর্গঘার স্বর্ভমি ও মণিকণিকা 
মোক্ষটুমি, অতএব এই পৃথিবীতেই স্বর্ণ ও 
অপবর্গ বর্তমান আছে; উপরে বা নিণ্ে 
নহে। যাহারা মণিকণিকায় স্নান করিয়া বহ- 
তর দান করত স্বর্দারে প্রবেশ করে, তাহার! : 
নরকে গমন করে না। কবিগণ স্বর্গশকের অর্থ 
হুখ ও অপবগশবের অর্থ মহাহখ, এইরূপ 
নিরূপণ করিয়াছেন। মণিকর্নিকায় উপবিষ্ট 
জনের যাঢুশ হৃখলাভ হইয়া থাকে, সিংহা 

সংযতেলিয় বানপ্রস্থবাসিগণ মুক্তির উপায় | সনাধিরাট দেবরাজের তারুশ হৃখ ঘটে না। 
জ্ঞাত হুইয়াও পরিণামে গ্রীমণিকণিকার ভজন! 
করেন। মুমুন্নু একদগ্ডিমতাবলম্বীরা লানাশাস্ে ! 
মণিকণিকাকেই একমাত্র মুক্তির সাধন জানিয়া 
ইছার সেবা-পরায়ণ হইয়া থাকেন। ত্রিদপ্ডি- 
গণও কায, মন ও বাক্যকে দণ্ডিত করিয়াও 

ঘুক্তির অভিলাষে মণিকণিকার, শরণ লইয়া 
থাকেন। প্রত্রাকগণও চঞ্চল চিন্ত সংযত 

করিয়৷ নিঃশ্রেয়সলক্ষ্মী লাভের জন্ত মণিকণিকার 
আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। একদগুব্রত- 
ধারীরা মুক্তির জন্য মনিকণিকার ভজনা করিয়া 

“থাকেন। মুভিলাভেচ্ছু, শিখা জটা বা কৌগীন- 
ধারী, _মুগ্ডিতমুণ্ড বা নগ্ন কোন্ ব্যক্তি ন 

৷ সমাধি অবস্থায় লোকের যে মহামুখ ঘটিয়া 
থাকে, গ্রীমণিকণিকায় তাহা সহজেই মিলিয়৷ 
থাকে। শর্গদারের পুর্বদিকে ও দেবনদীর 
পশ্চিমে সৌভাগ্য ও ভাগ্যের একমাত্র আখয় 
অনির্বটনীয় এক মহাক্ষেত্র মণিকপ্িকা অব- 
স্থিত আছে। হূর্ধ্যকরম্পর্শে যাবং পরিমিত 
বাপুকাকণা৷ উদ্ভাদিত হয়, তাবৎ পরিমিত ত্রদ্ধ 
লয় প্রাপ্ত হইয়াছেন, কিন্তু এই মণিকণিক৷ 
যেমন তেমনই আছে। মণিকাণিকার চতু- 
দিকে এত অসংখ্য তীথথ আছে যে, তিলমীত্র 
ভূমিও শুন্ত নাই। যাহার বংশসস্ভৃত কোন 

ব্যক্তি মণিকণিকায় দেহ ত্যাগ করিয়া মুক্তিলাভ-' 

না 

্খি 



চতুন্ত্রিংশ অধ্যায় । 

| করিয়াছে, তাহার বংশে উৎপন্ন সন্তানগণ 
তদীয় প্রভাবে দেবগণের তর্পণ করে, সে উর্ধী- 
তন ও অধস্তন সপ্বপূরুষ উদ্ধার করিয়া! থাকে । 
গঙগর মধ্যস্থান, হরিশ্চনমণ্ডপ, গল্গাকেশব" ও 
গর্গদধার এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন স্থানই মণি- 
কণিকা; ত্রিভুবনও এই মণিকর্ণিকার ধূলী- 
কণার তুল্য নহে। ইহা প্রাপ্ত হইবার 
জন্যই ত্রিলোকের সমস্ত লোকই যত্র করিয়া 

থাকে। এইরূপে কলাব্তী চিত্রপট বারং- 
বার নিরীক্ষণ করিয়া, শ্রীিশ্বেশ্বরের দক্ষিণ- 

/ তাগে জ্ঞানশাপী দেখিতে পাইল। দগুনান্্ক 
এবং সন্ত্রম ও বিদ্রম নামক গণদয় গুরুতর 

ভ্রান্তি উৎপাদন করিয়া দুর্বৃত্ত হইতে ইহার 
জল সর্দদা রক্ষা! করিতেছেন। পুরাণশাস্জে 
মহাদেবকে যে অষ্টূমূত্তি বলিয়া কথিত আছে, 
এই জ্ঞানদায়িনী জ্ঞানবাপী ঠাহারই জলমগ্্ী 
মুন্তি। কলাবতী জ্ঞান্বাপীকে নেত্রগোচর 
করিয়া ্ষণকাল মধ্যে রোমার্চিততনু হইল। 
তাহার অঙ্গ কীপিতে লাগিল, কপালে সদ 
নির্গত হইল এবং চণুদ্*় আনন্দাশ্রুতে পু 
হইল। কার্তিকের কহিলেন, তাহার শর্পার 

| প্তপ্তিত হইপ, মুখ শ্লান হইল, ক বাপ্প বরণ 
হইল; তখন চিত্রপটখানি তাহার হস্জ হইতে 
ভুঙলে ভ্রষ্ট হইল। তংকালে সে ক্গণকাল 
আত্মবিস্থৃত হইল, “আমি কে, কৌথায় আশি” 
ইহা! দে জানিতে পারে নাই। কেবল সবণুপ্তি- 
দশায় পরমাস্মার স্ায় সে নিশ্লভাবে ছিল। 

অনন্তর তাহার পরিচারিঝ্খগণ খরাদ্দিত হইয়া 
ইতস্তত একি হইল! একি হইল ! এই বলিয়া 
পরস্পরকে জ্রিজ্ঞাসা করিতে লাগিল । চতুর 

দাসীগণ তাহার মেই সেই অবস্থা দেখিয়া, 
সান্তিকভাব জ্ঞাত হইয়া! পরস্পরকে বলিতে 

লাকিল, "ইনি জন্মাগ্তুরে কোন প্রণয়ী 

লোককে দেখিয়া থাকিবেন, তজজন্তই তাহার 
সহিত মিলননুখে মুঙ্ছাপ্রাপ্ত হইয়াছেন; 
নচেং ইনি সহসা, অতি নুন্দর এই চিত্রপট 

নির্জনে দেখিয়া কেন এইরূপ মুগ্চিতা হই- 
ঞ্রবেন? তাহাগ৷ এইরূপ তাহার ুচ্ছার কারণ 

১৫১ 

সিদ্ধান্ত করিয়! শ্নিপ্ধ উপাচার গ্থার স্থিরভাবে 
পরিচর্যা করিতে লাগিল। তাহাদিগের মধ্যে 
কেহ কদলীপত্রের ব্যজন দ্বারা বাতাস করিতে 
লাগিল, কেহ বা হস্তে মুণালব্লয় পরাইযা 
দিল, অপরে সুগন্ধি চন্দন লেপন করিল, কেহ 
বা অশোকপত্র দ্বারা তাহার শোক দূর করিল। 
কেহ ব৷ প্রিয়বিরহে মন্তপ্ত তাহার দেহলতাকে 
ধারামক্নোখিত জলকণা দ্বারা সিক্ত করিল, 
কেহ বা আর্দরবঞ্জে তাহার দেহ আবৃত করিল, 
অপরে তাহার অঙ্গে কপুরুচুর্ণ সপন করিয়া 
দিল। কেহ তাহার জন্ত পদ্যপত্রের কোমল 
শযা! রচনা! করিল, কেহ তাহার অঙ্গ হইতে 
হীরকময় ভূষণ উন্মোচন করিয়া স্তনমণ্ডলে 
মুক্তাহার বচন! করিয়া দিল, কোন চক্দরাননা 
লীতলআাবী চন্দরকান্তশিলাতলে সেই রূশাঙ্গীকে 

শয়ন বপ্লাইল। সখীগণকে এঁইরূপে পরিষ্যা 
করিতে দেখিয়া নুদ্ধিশরীরিণী নামে কোন এক- 

জন সখী অতি সন্তপ্ত হইয়া বলিল, আমি 
ইহার সম্তাপহর মহৌষধ দ্রানি, তোমরা এই 

সকল উপচার শী'থ দর করিয়া ফেল। আমি 

ইহাকে মণ্যঃ সন্তাগহীন করিতেছি, কৌতুক 
দেখ। ইনি চিত্রপট দেখিয়া বিজ্রল হইয়া- 

ছিলেন, অতএব এই চিত্রপটে ইষ্টার কোন 
প্রণয়ন্মি নিশ্চয়ই আছে; অতএব ইহার 
স্পর্শে ইনি সন্তাপ ত্যাগ করিবেন। তখন 

ুদ্দিশরীরি.'র এই বাকা শুনিয়া! তাহার পরি- 
চারিকাগণ প্রহার স'মুখে চিত্রপট ধরিয়া বলিল, 
সথি কলাধতি! তোমার নয়নানন্নকারী, ইস্- 
দেব্তার চিত্রপট দেখ। মেই কলাব্তীও 

ইন্টদেব্া” নাম শ্রবণে ও চিত্রপট স্পর্শে 

অগ্ুতধারায় সিক্ত হইয়াই যেন চৈতন্ত লাভ 
করিয়া উিত হইল। অবগ্রহবিশোধিত 
ওষধি বৃষ্টিধারাসিক্ত হইলে যেমন প্রধুল্প হয়, 
তদ্রপ প্রনুল্ল হইয়৷ কলাবতী পুনরায় জ্ঞান- 
দায়িনী জ্ঞানবাপীকে দর্শন করিতে লাগিল। 

তখন চিত্রার্পিত মেই বাপীকে দেখিয়া পুর্ব- 
জন্মের স্মন্ত বৃত্তান্ত তাহার স্মৃতিপথে আর 

হইল ও মনে মনে জ্ঞান্বাপীর অদ্ভুত মহিম। 



*৫হ 

পুনর্বিচার করিয়৷ কলাবতী বলিল, '্ন্ান- 
বাপীর কি আশ্ত্ধ্য মহিম।! তাহার এই চিত্র- 
ঘর্শনেও আম'র জঞ্গরের বন্তান্থ সমুদয় রণ 
হইল ।”” এই বলিগ্া কলানতী হ্বন্ধরী, ভু ন- 
বাশীর প্রভাবে স্বীয় পু দিজশনুস্তান্ম সখীগণের 
সমক্ষে সহর্ষে বলিতে লাগিল । কলাবতী 

কহিল, “আমি পুন্জন্মে বাঙ্গণকন্তা ছিলাম । 
আমার পিতার নাম হরিঙ্গামী, মাতার নাম্ 
প্রিয়ধ্বদা ও আমার নাম সুশীলা ছিল। 

আমাকে একজন বিদ্যাধর হরণ করিয়া লইয়া 
যান। পথিমধ্যে নিশীথকালে মলম়্াচলমমীপে 
এক রাক্ষস তাছাকে বিনাশ করে, তিনিও 

তাহাকে বধ করেন। তখন রাক্ষম শাপনক্ত 

হইয়। দিব্য-দেহ ধারণ করে । সেই বিদ্যাধর 
এক্ষণে মলয়কেতুর ওরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, 
আমিও কলাব্তী নামে কর্ণাটরাজের' বস্তা 
হইয়াছি। জ্জানবাপী দর্শনে ক্ষণমধ্যে আমার 
এবংবিধ জ্ঞানসধর হইল ।” সেই নুদ্ধি- 
শরীরিণী ও অপরাপর পরিচাব্রিকাগণ তাহার 
এই বাক্য শ্রবণে আনন্দিত হইল ও পুণাশীলা 
কলাবতীকে প্রণাম করিয়া বলিল, অহো! 
জ্ঞানবাপীর কি অদ্ুত মহাত্্য ! এক্ষণে 
কিরূপে তাহ। লা করা যায়? যাহার ভ্াান- 
'ঞানবাপী দেখে নাই, এই মভ্তালোকে 

তাহাদিগের জন্মে ধিক । হে কলাবতি ! আপনার 
চরণে নমস্কার, আপনি আমাধিগের কামনা 
পুর্ণ কপ্চন। মারা জকে বলিয়। আমাদিগকে 
তথায় লইয়। গিয়া এই জন্ম সার্থক করুন। 
অরি কলাবতি! আমর! অন্য হইতে প্রতিজ্ঞ 
করিলাম যে, সেই জ্ঞানবাপী দর্শন করিয়া 
মহ! ন্ুখভোগ কগ্সিবই করিব। তাহার নাম 
“জ্তানবালী” হওয়া অবশ্ঠই উচিত; যখন 
তাহার চিত্রদর্শনে এইরূপ ভ্যান আপনার 
সমুভুত হইয়াছে। কলাবতী “তথান্ত” বলিয়া, 
অঙ্গীকার গোপনে রাখিয়া, একদিন প্রিয়কাধ্য 
সমাপনান্তে যথোচিত সময়ে রাজাকে কহিল, 
হু জীবিতনাথ! আপন অপেক্ষা " আমার 
প্রিয্ববন্থ কোথায়ও নাই, আপনাকে পতিলাভ 

কাশীখণ্ড । 

করিয়া আমার সমস্ত কামন৷ পূর্ণ হইয়াছে। 
হে আধ্যপুত্র! একটী মাত্র মনোরথ অপূর্ণ 
আছে, বিচার করিয়া দেখিলে তাহা আপনারও 
হিতকর বোধ হইবে। অধীনতা৷ নিবন্ধন সেই 
মনোরথ আমার অতি দ্র্ণভ; কিন্তু আপনি 
স্বাধীন, আপনার পক্ষে তাহা সিদ্ধাপ্রায় বলিতে 
হুইবে। হে জীনিতেশ্বর! অধিক আর কি 
বলিব, যদি আমার জীবনে প্রয়োজন থাকে, 
তবে সেই মনোরথ পুরণ করুন; নতুবা 
আমার জীবন গত হইবে। রাজ, প্রাণাপেক্ষা 
প্রিয় শা সেই কলাবতীর বাক্য শুনিয়! 
তাহার ও নিজের হিতকর বাক্য বলিতে 
লাগিলেন। ব্লাজা বলিলেন, অয়ি ভাবিনি 
প্রিয়ে! এই জগতে তোমাকে অদেয় কিছুই 
নাই; তুমি কলা ও শীলগ্ুণে আমার জীবন 
পথান্তও ভ্রয় করিয়াছ। অয়ি কলাবতি ! 

অবিলন্গে বল, ইহা! সম্পনন হইয়াছে; বোধ 
কর । ভঙাদৃশ পতিব্রতাদিগের কিছুই হুর্লভ 
নহে। অনি প্রিয়ে কলাবতি! কাহার নিকট 
কি বা! প্রার্থনা করিতে হইবে, প্রার্থয়িতাই 
বা কে? তোমার বা আমার আচরণ ইতর- 
জনের ন্তায় নহে। হে ভাবিনি! কি দেশ; 
কি ধনরাশি, কি ছুর্গ, কি বন ও অন্ত কিছু 
যাহা আছে, সেই সমস্তই তোমার, আমার 
কিছুই নহে, আমি নামমাত্র আহাদিগের 
অধীশ্বর। হে জীবিতেশ্বরি! তোমা ভিন্ন 
অন্য সমস্তেরই উপর আমার সেই প্রতুত্থ 
আছে। আমি তোমার বাক্যে বাজ তৃণবৎ 
ত্যাগ করিতে পারি। রাজা মাল্যকেতুর এই 
বাক্য শুনিয়। কলাবতী গভীরভাবে বলিতে 
লাগিল, হে নাথ! পুৰ্দে বিধাতা নানাপ্রকার 
প্রজা স্থজন করিয়! তাহাদিগের কল্যাণের নিমিত্ত 
ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, এই চারিটা পুরুষা- 
থের সৃষ্টি করেন। সেই পুরুষাথহীন হইলে 
জ'ম জলনুদৃবুদের স্তায় বিফল হয়, এই নিমিত্ত 
ইহলোকে ও পরলোকে মুখের জন্য তন্মধ্যে 
একটারও অন্তত সাধন করা উচিত। যথায় 
দল্পতিযুগলের পরস্পরের সন্তাব থাকে, তথায়ঃ 



চতুন্ত্রিংশ অধ্যায় 

বর্গের বৃদ্ধি হয়, এই কথ! যে প্রাণ 
পণ্ডিতেরা বলিয়৷ থাকেন তাহা যথার্থ ই দৃষ্ট 
হয়। আপনার ভবনে আমার ন্যায় শত দাসী 
বিদ্যমান আছে বটে, তথাপি আমার প্রতিই 
আপনার মিতান্ত প্রেম দুষ্ট হইভেছে। 
আপনার দামী হওয়াই সৌভাগ্যের কথা, 
অগ্গশোর্সিনী হওয়ার ত কথাই নাই । তাহাতে 
আবার পুত্ররত্বলাভ ও ন্বাধীন্ভর্তীতা ; নুতরাং 
কোন্ রমণী আমার স্তায় এইরূপ সৌভাগ্য- 
শীলিনী ? বুদ্ধিমান লোক ইঠ্টাপুর্ত করের 

জন্য অর্থ, তপশ্রণের জন্ঠ নির্দিদ্ব আয়ু ও 
অপত্যলাভের নিমিভ দারপরিগ্রহ করিবে। 
হে প্রিয়! বিখেশখ্বরের অন্গ্রছে আপনার 
এই সমস্তই বর্তমান রহিয়াছে । হে নাথ। 
ধরি আমার অভিলাষ একান্ত পুরুণীয় নোধ 
করেন, তবে বলি, শুনুন ;__অবিলঙ্গে আমায় 

কাশীধামে প্রেরণ করুন, আমার প্রাণ 
তথায় পুর্বেই গিয়াছে-__এস্থানে কেবল 
শরীরমাত্র রহিয়াছে! মালাকেতু কলাব্তীর 
এই স্পষ্ট বাক্য শুনিয়া ক্ষণক্ীল মনে মনে 
বিচার করিয়া তাহাকে বলিলেন, প্রিয়ে 

কলাবতি ! যদি তোমার একান্তই গন্তবা 
হইয়া থাকে, তবে তোম। বিহনে এই চপল 

রাজ্যলক্মীতে আমার প্ররোজন কি? এই 
সপ্তাঙ্গি রাজ্য রাজ্যপদবাচ্য নহে, প্রিয়তমাই 
রাজলক্ষী ; অতএব তোমা ধিনা ইহা! আমার 
নিকট তণবহ তুচ্ছ । প্রিয়ে! আমি রাজা 
নিজণ্টক করিয়াছি, নিখন্তর বিবিধ ভোগে 
আমার ভোগেন্দিয় সকল সফল হইয়াছে, 
সন্তোষ চরিতার্থ হইয়াছে ও পুত্র জশ্মিয়াছে ) 
আমার আর এ জগতে কন্তব্য কি আছে? 
অবশ্যই আমর! উভয়ে বারাণসী গমন করিব। 
এইরূপে মাল্যকেতু প্রিয়তমাকে আশুস্ত 
করিয়৷ কতসদ্ধলপ হইয়া দৈবজ্গণকে আহ্বান 
করত শুভদিন দেখাইলেন। পরে অমাত্যাদির 
নিকট বিদায় লইয়া পুত্রহস্তে রাজ্যভার দিয় 
তাহার নিকট হইতে কিব্কিৎ অর্থ ও বত্বাদি 

গ্রহণ করত কাশী অভিমুখে যাত্র! করিলেন। 

১৫৩ 

রাজা মাল্যকেতু, বিশ্বেশবরনগরী দর্শনে পূলকিত 
হইয়! আপনাকে কুতার্থ বোধ করিলেন। রাজ্ী 
কলাবতীও পুর্বজন্/সংস্কার বশতঃ নিকটস্- 
গ্রামাগত ব্যক্তির স্তায় নগরীর পথ সমুদ্ায় 
অবগত হুইলেন। তথায় তাহারা উভয়ে মণি- 
কণিকায় স্নান, প্রচুর অর্থদান, বিবিধ রত্রসমূহে 
বিশনাথের পুজা এবং রত্ব, গজ, অশ্ব, ধেন্থু, 
বিচির ছুূল, বিবিধ পুজার উপকরণ, স্বর্ণ- 
নৌপ্যময় কলস, দীপ, দর্গণ, চামর, ধ্বজদণ্ড, 
পতাকা ও বিচিত্র চন্সাতপ শ্দান করিয়া 
প্রদক্ষিণানহ্র মুক্তিমণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। 
তথায় ধর্মকথ! শুনিয়া ধন বিতরণ করিয়া 
সায়ংকালীন মহাপুজাসমাপনান্তে নৃত্যগীত- 
বাদ্যাদি মহোংসবে রাক্রিজাগরণপুর্ব্বক প্রাতঃ- 
কালে উঠিয়া শৌচাদি ক্রিশ্»ঃ সমাধা করত 
রাজী কলাবতীর নির্দিষ্ট পথে, রাজা জ্ঞান- 
বাপীতে গমন করিলেন। নুপতি, কলাবতার 
সহিত প্র্ছুলচিত্তে তথায় ল্লান করিয়া পিততপণ 
ও প্গুদানান্তে সংপাত্রে রৌপ্যন্বর্ণাদি বিত- 
রণপুর্ববক দীন, অন্ধ, কুপণ ও অনাথগণকে 
ভোজন করাইয়া পারণ করিলেন। কলাবতী 
ব্কান্বাপীর সোপানরাজি রে বাঁধাইয়! দিয়া 
কখন একান্থরোপবাম, কখন বা তিন দিন, 

ছয়দিন, সপ্তাহ, পক্ষ ও একমাস কাল উপবাস 
প্রভৃতি কুদ্ধুচান্ায়ণাদি ব্রতান্ুঠান করিয়! 
পতিশুশ্ষার জীবনের অবশিঃ্ ভাগ ক্ষণকালের 
ন্যায় যাপন করিলেন। একদা তাহার। উভয়ে 
জ্ঞাননাপাতে স্নান করিয়। উপবিট আছেন, 
এমন সময়ে একজন জটাক্ুটধারী আসিয়া 
তাহাদিগের করে বিভুতি প্রধান করিয়া প্রসন্র- 
মুখে আশীর্ন্যাদপুরর্বক বলিলেন, তোমরাহ্ উঠ, 
বেশড়ষ! কর,/তোমাদিগের ক্ষণকাল মধ্যে তার- 
কোদয় ( মুক্তি ) লাভ হইবে। যেমন তিনি 
তাহাদিগকে এইরূপ কথা বলিভেছন, ইত্যব- 
সরে সর্মলোক সমক্ষে কি্গিণী মিনাদিত 
করিয়৷ বিমান উপস্থিত হইল। ভগান্ চন্দ 
মৌলি সেই বিমান হইতে অবতরণ কারয়া & 
তাহাদিগের কর্ণমূলে স্বয়ং কি মন্ত্র উপদেশ 
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করিলেন। ততক্ষণাং অনাখোয় এক পরম 

জ্যোতি: আবির্ভূত হইল। ভগবানও আকাশ- 
পথ উদ্দীপিত করিয়া! স্বস্থানে প্রস্থান করি- 
লেন। স্বন্দ বলিলেন,_ছে মুনে! তদবধি 
এই জগতে জ্ঞানবাপী প্রত্যক্ষজ্জান দান করেন 
বলিয়া সকল তীর্থ হইতে শ্রে১ঠ হইল । এই 
এই জ্ঞানবাগী সন্দল্গানময়ী, স্বলিজমরী ও 
সাক্ষাৎ শিবমূর্তি। মদ; শুদ্ধিকর অনেক তীর্গ 
এই প্রথিবীছে আছে, কিন্তু তাহারা ইহার 
ষোল কলার এক কলারণ যোগা নে । যে' 

বাক্তি জ্জানবাপার উতপন্তিকথা অবহিত মনে 
শুনিবে, তাহার যত্যুকালেও ক্রানলংশ হইনে 
না। মহাদেন ও গৌরীর প্রীতিবদক, গনিত, 
রমনীয় মছাপাপনাশক এই জ্ঞীনবাপীর মং 
উপাখ্যান অদ্ধাপুর্ন্দক পঠন, পান র' শ্রণণ 
করিলে শিবলেকে গমন করে। 

চতুস্থিংশ অধ্যায় সমাস্ত ॥ ৩৪ ॥ 
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সদাচাব। 

অগন্ত্য কহিলেন, মহাক্ষেত্র অবিমু্ক্ষেত্র 
পরমনির্ববাণকারক, ক্ষেত্রসমূহের মধ্যে পরম- 
ক্ষেত্র এবৎ মঙ্গলরাশিরও মঙ্গলস্বরপ । সকল 
শ্াশানের মধ্যে অবিমুক্তক্ষেত্রই পরম মহং 
শ্ুশান ; সকল উ্রক্ষেত্রের মধো পরম-উষর। 
হে ময়ূরবাহন ! অবিনুক্তক্ষেত্র, ধন্মীভিলাধি- 
নৃদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের পরমধর্শুরাশিসম্পাদক 
এবং অর্থপ্রাথিগণের পরমার্থপ্রকাশক | ইহা 
কামিগণের কামসম্পাদক, এনৎ মুখক্ষ বাক্তি- 
গণের মুক্তিপ্রদ। আপনার কথায় যেখানে 
সেখানে 'কাশীতে যে পরম মুক্তি' ইহা শুনা 
যায়। হে গৌরীঙদয়ানন্ধকর কার্তিকেয়। 
অবিমুক্ত-ক্ষেত্রের একদেশবত্তিনী জ্ঞানবাপীর 

ই পরম কথা শ্রবণ করিয়া আমি স্চির করি- 
যাছি যে, কাশীর মধ্যে অপুপ্রমাণ ভূমিও সিদ্ধি- 
মুকতি-প্রদাস্সিনী.. এবং মহীয়সী ; ব্র্থভভাগ 

কাশীখ্ড 

কাশীতে কোন স্থানেই নাই। এই অধিল 
মহীতলে, কত না তীর্থ আছে ? পরস্ত তৎসমস্ত 
কাশীর পূলিকণাতুলাও নহে। সাগরের আনন্দ- 
বিধায়িনী কতই না নদী আছে; কিন্তু তন্মধ্যে 
গঙ্গাসদরশী কে হুইতে৬্পারে? হে ফড়ানন ! 
ভুলে কতই না মুক্তিক্ষেত্র আছে ; কিন্তু তৎ- 
সমস্ত অবিমুক্তক্ষেত্রের কোটিভাগৈকভাগের 
সমানও নহে। যথায় গঙ্গা, বিশ্বের এবং 
কাশী, এই তিন মুর্তি জাগ্রত, সে স্থানে যে 
মুক্তি-লক্ষমী প্রাপ্ত হওয়৷ যাইবে, এ বিষয়ে 
আশ্চর্য কি আছে ? হে স্বন্দ! মানবেরা-_ 

বিশেষতঃ কলিসুগে, নিতান্ত চঞ্চলেন্দিয় মন্ব- 
ঘোরা এই শুতিত্রয়কে কিরপে নিয়ত প্রাপ্ত হয়; 

কালনুগে তাচশ তপশ্তা কোথায়? আশ 

যোগানুষ্ঠান কোথায়? তাঢ়শ বত অথব| তাদুশ 
দানই বা কোথায়? তবে কলিগুগে মোক্ষ প্রাপ্তি 
হইবে কিরুপে ? হে ষড়ানন স্বন্দ। বিনা তপ- 
স্গায়, বিনা যোগে, বিনা ব্রতে এবং বিনা দানে 
কাশীতে মুক্ষি হয়, ইহা আপনি বলিয়াছেন। 
হে স্বন্দ! কিরূপ কিন্নপ আচার করিলে কাশী- 
প্রাপ্তি হয়, তাহা! বলুন। আমি বিবেচনা করি, 
সাচার ব্যতীত, মনোরথসিদ্ধি হয় না। আচার 
পরম ধরব, আচার পরম শপশ্যা, আচার হইতে 
আমুর্্ধি হয়, আচার হইতেই পাপক্ষয় হয়। 
অতএব, হে ষড়ানন! প্রথমতঃ আচারপ্রসঙ্গই 
কীর্তন করুন; দেবাদিদেব, আপনার নিকটে 

যেরূপ বলিয়াছেন, তদনুসারেই বলুন। বন্দ 
বলিলেন, হে মিত্রানরুণনন্দন! যাহা নিতা 
আচরণ করিলে, সম্দাভীঈ প্রাপ্ত হয়, সঙ্জন- 
গণের হিতকারী সেই সদাচার আমি কীর্তন 
করিতেছি । স্থান, কমি, জলচর, জীব, পক্ষী, 
পশ্ড এন মন্ষা__ ইহারা যথাক্রমে (পুর্ন 
পুর্ন অপেক্ষা উত্তরোত্তর অধিক ) ধান্মিক। 
দেলগণ, এতদপেক্ষাও ধার্ত্িক। প্রথমকধিত 
স্থাবর অপেক্ষা! দ্বিতীয়কথিত কমি ক্রমে 

সহত্রাংশের একাংশ, এইরূপে ক্রমে পূর্ববা- 
পেক্ষ! উত্তরকথিত জীব সহআাংশের একাংশ, , 
তথাপি সকলেই মহাভাগ ;-_ অপেক্ষাকৃত অল্প 
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) ইইলেও সকলেরই শ্রেনীবিভাগ স্ববিস্তৃত ;- 
মুক্তি পর্যান্ত তুল্যরূপে সকলেরই আশ্রয় 
সংসার। হে মুনে! স্বেদজ, অগণ্ডজ, উদ্ভিজ্ঞ 
এবং জরায়জ এই চতুর্নি্ধ প্রানীর মধ্যে চেষ্টা. 
সম্পন্ন প্রীণিগণই অতি উত্তম, এতদপেক্ষাও 
জ্ঞানপূর্ব্বক চেষ্টাশালী জঈনেরা শ্রেষ্ঠ । তাদুশ 
জাবগণের মধ্যে মানুষেরা প্রধান, তশ্মধ্যে 
ব্রাহ্মণের! শ্রেষ্ঠ । াঙ্গণগণের মধো বিদ্বপগণ 
প্রধান, বিদ্দগণ মধ্যে, শাস্মোপদিষ্ট বাপারে 
কতনিশ্চয় ব্যক্তিগণ প্রধান। কুতনিশ্চয় ব্যক্তি 

চি সপেক্ অনুষ্ঠাতারাই শ্রেষ্ট। কম্মানষ্ঠাতগণ 

ঢু 

অপেক্ষা! ব্রঙ্গতৎপর ব্যক্তিগণ প্রধান । হে 
কুম্তযোনে! ত্রিলোকে তাহাদের অঙ্চনীয় 
অন্য কেহ নাই। তপোবিদ্যাবিশেষে, তাহারাই 
পরস্পরের পূজক। ব্রঙ্গা যেহেতু সর্দ₹ত- 
প্রতুরূপে ব্রা্ণের সৃষ্টি করেন, এইজন্য জগহ- 
স্থিত সকল বক্র পাইতেই ব্রা্গণ যোগা ; 
অপরে নহে। কিন্তু সদাচার ব্রাহ্গণই সন্বাধি- 
কারী, আচারচ্যত ব্যপ্ডি নহে । অতএব 
ব্রঙ্গাণ সতত আচারসম্পন হুইবে। হে মনে । 
রাগদেষরহিত হইয়! জ্ঞানী বিান বিপ্রের, 
ধশ্মমূল সদাচারের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। 
মুলক্ষণবিবর্রজিত মানবও, অশ্য়াপরিল্লাগ 
পূর্নাক শ্রদ্ধাসহুকারে সমকৃ আচারপরায়ণ 
হইলে শত বৎসর জীবন লাভ করে। মানব, 
আলঙ্যবর্জিত হইয়া গ ন্গ কম্মে ধন্মমূল 
শ্রতিম্মতিকঘিত সদাচার সেবন করিবে। 
ছরাচার পুরুষ লোকে শ্রিন্দনীগু, সদা ব্যাধি- 
গ্রস্ত, অল্লায়ু এবং ভঃখভাগী হয়। পরাধীন 
কম্ধু পরিত্যাজ্য, সতত আত্মবশ কঙ্মাই করিনে। 
যেহেতু পরাধীনতাই ছুঃখনূল এবং স্বাধীন্তাই 
হুখহেতু। শানে যে স্থলে ছুই বিরুদ্ধ কর্মই 
কণুব্ বলিয়া! উক্ত হইয়াছে, তথায়, যে কমু 
করিলে অন্তরাত্মা প্রসন্ন হয়, তাহাই কন্তবু; 
এতস্তিন্ন কম্ম কত্তব্য নহে। থম নিয়মই 
ধম্মের সর্কৃস্ব বলিয়। প্রথমতঃ উক্ত হইয়াছে, 
অতএব, ধন্মাভিলাধীর যমনিয়মানুষ্টানেই যই 
'কর্তব্য। সত্য, ক্ষমা, সারলা, ধ্যান, অনৃশং- 

১৫৫ 

সতা, অহিংসা, বাহোন্সিযসত্যম, প্রসন্রতা, 

মধুরতা এবং কোমলতা এই দশবিধ যম। 
শৌচ, নান, তপস্তা, দান, মৌন, যাগ অধ্যয়ন, 
ব্রত, উপবাম এবং ইন্ছ্য়িসংযম, এই দশবিধ 
নিয়ম। কায় ক্রোধ, মদ, মোহ, মাহসর্ধ্য 
এবং লোভ এই ছয় রিপুকে জয় করিলে সর্বত্র 
বিজয়ী হয়। পরপীড়নপরাজুখ হইয়। বন্দীক- 
সপে স্তায় ধম্মসঞ্চয় কর্তব্য । ধর্মুই পর- 
লোকের সহায়। পরলোকে ধর্মই সহায়; 
পিতা, মাতা, পুত্র, ভ্রাতা, পত্রী, বন্ধু লোকজন, 
হস্তী অশ্বাদি উপকরণ, পরলোকের সহায় 
নহে। প্রাণী একাকা জন্মগ্রহণ করে, একাকী 
মরে, একাকীই পাপপুণ্য ভোগ করে। পঞ্চত্ব- 
প্রাপ্ত দেহকে কালোগ্ট্রাদির স্টায় ভূতলে 
পরিত্যাগ করিয়! বন্ধুগর্ণ ফিরিয়া যায়, ধর্মই 
কেবল এমই গমনপরায়ণ প্রীণর অন্ুুগমন 
করে। অতএব, কৃতী ব্যক্তি, পরশোকসহায় 

ধম সপয় করিবে। ধর্মকে সহায় পাইলে, 
ঢুস্থর তম; পার হইতে পারে । সুধী ব্যক্তি, 
অখম নাজিিণকে পরিত্যাগ করিয়া উওম 
উত্তম বঞ্জিগণের সহিত সম্বপ্ধ করিবে, এইবপে 

বংশের উত্তম সাধন কন্পিবে ৭ উ্তমোভ্তম 

সম্বন্ধ করিয়। এবং অধমাধম ব্যক্তিগণের সহিত 
সম্বন্ধ বর্জন করিয়া ব্রাঙ্ষণ শে? প্রাপ্ত হয়, 

ইহার বৈপরীত্যাচরণে শুর লাভ হইয়া 
থাকে। অধ্যয়নহীন, সদাচারত্যাগী, অলস ও 

অতক্ষ্যতোজী ত্রাহ্মণকে মৃত্যু, আয়ন্ড করে। 
এই অমণ্ত কারণে ব্রাহ্মণ, যঃমহকারে সতত 
সাচার করিবে। তীথগণও, সদাচারপরায়ণ 
থ্যভিগণের সমাগম অভিলাষ করেন। 
রজনার শেব যামাদ্ধ (চারি দণ্ড) ব্রাঙ্গ 
সময়। প্রাজ্ঞ ব্যঞ্তি সর্ধকালেই দেই 
্রাহ্মধ্ছকে উঠিয়া আপনার হিতচিস্তা করি- 
বেন। নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়! প্রথমেই 
গণেশের স্মরণ, অনন্তর অম্বিকার সহিত মহা- 
দেবের স্মরণ, পরে ক্রমে লক্ষ্মীর মহিত নারায়ণ 
ও ব্র্াপ্ীর-সহিত ব্র্গাীকৈ মবণকর। কন্তব্য [১ 
অনজ্তর ইন্্রাদি দেবতা, বমিষ্ঠাদি মুনি, গা 
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প্রভৃতি নদী শ্রীপব্ধত প্রভৃতি পর্দদত, ক্ষীরো- 
দাি সমুদ্র, মানসাদি সরোবর নন্দনাদি বন, 
কামধেনু প্রভৃতি ধেনু, কল্দ্রম প্রভৃতি বৃক্ষ, 
সুবর্ণ প্রভৃতি ধাতু, উত্ধবশীপ্রমুখ দিব্যরমণী, 
গরুড়াদি পক্ষী, অনভ্তাদি নাগ, এরাধতপ্রমুখ 
হস্তী, উচ্ৈঃশ্রব! প্রভৃতি অশ্ব, কৌন্তভাদি 
মঙ্গলকর মণি, অবুন্ধতীপ্রমুখ পতিব্রত৷ রমণী, 
নৈমিষাধি অরণ্য এবং কাশাপুরী প্রভৃতি পুরী- 
গণকে ম্মরণ করিবে। পরে বিশ্বেশ্বরপ্রমুখ 
লিল, খকু প্রস্তুতি . বেদচতুয়, গায়ত্রী প্রভৃতি 
মন্ত্র, সনকাদি যোগিগণ, প্রণবাধি মহাবীজ, 
নারদ প্রভৃতি বৈষ্ণব, বাণ প্রভৃতি শিবভক্ঞগণ, 
প্রহ্ন।দ প্রভৃভি দত্ত ভক্তগণ, দধাচি প্রভৃতি 
বদান্ত মুনিগণও হরিশ্চন্্রপ্রণুখ ভূপতিসমুহকে 
ম্মরণপুর্বক সর্কতীরোশুমোত্তম জন্নীব চব্রণ- 
যুগল ধ্যান করিয়! প্রপন্ন-চিত্তে পিতা এবং 
শুকুজনদিগকে মনে মনে চি। করিবে। পরে 
মলত্যাগ করিবার নিমিন্ত গ্রাম হইতে শত ধনু 
দুরে এবং নগর হইতে তাহার চারিগুণ দরে 
নৈঞ্তধিকে গমন করিবে। তথায় ঠণ দ্বারা 
ভূমি আচ্ছাদন এবং বস্থ ছারা মস্তক আবৃত 
করিয়া, দক্ষিণ কর্ণে যজ্জোপবীত স্থাপনপুর্বক 
মৌনাবলম্বন করিয়া দিবাভাগে এবং সন্ধ্যায় 
উত্তরখুখ এবং নিশার দক্ষিণমুখ হইয়া. মলমত্র 
ত্যাগ করিবে। দণ্ডায়মান হইয়৷ মলমুত্র পরি- 
ত্যাগ কত্ৃব্য নহে। বিপ্র, গো, অগ্নি ও অনি- 
লের অভিমুখীন হইয়া এবং জলে, ফালকষ্ট 
ভূমিতে, বখ্যায় ও সেব)ভুমিতে, মলমূত্র ত্যাগ 
করিবে না সে সময়ে কোন দিকে চাহিবে না 
এবং জ্যেততিপ্ন্র ও নিম্মল গগন অবলোকন 

করিবে না। অনন্তর বামকরে শিম ধারণ- 
পূর্বক সেই স্থান হইতে সাব্ধানে উঠিবে। 
মুধষিক অথবা নকুলের উৎখাত মৃত্তিকা এবং 
শৌচোচ্ছিষ্ট মুত্তিকা ব্যতীত কীট ও কর্বর- 
রহিন্ত মৃত্তিকা গ্রহণপুর্ক সেই মৃত্তিকা লিঙ্গে 

। একবার, পায়ুতে পাচ বার, বামহস্তে দশ খার, 

হস্তদ্বয়ে সাত বার,ছুই পদে এক এক বার এবং 
, প্রেকুরবেছুনববারতি তিন বার লেপুনক করিয়া, 

কাশীখও 

জলে প্রক্ষালিত করিবে। গৃহী, যে পর্যন্ত 
মলগন্ধ ও মৃত্তিকালেপক্ষর না হয়, তাবং এই 
প্রকারে শৌঁচক্রিঘ্া করিবে। ব্রঞ্চারী প্রভৃতি 
তিন আশ্রমী, যথাক্রমে এতদপেক্ষা ছুই ছুই 
গুণ অধিক শৌচ করিবে অর্থাৎ ব্রহ্মচারী, 
গৃহীর দ্বিগুণ; বানপ্রস্থাশ্রমী, ব্রহ্মচারীর দ্বিগুণ 
এবং সন্ন্যাসী বানশ্রস্থাশ্রমীর দ্বিগুণ করিবে। 
এইরূপ শৌচ দিনের জন্ত নির্দিষ্ট। নিশায় 
ইহার অদ্ধেক করিবে, পীড়িতাবস্থায় অর্ধেক 
করিবে, চৌরভয়াদিতীষণ পথে তাহারও, . 
অদ্দেক শৌচ বিহিত। স্ত্রীলোকের পুরুষ- " 
বিহিত পূর্ন্োক্ত শৌচক্রিয়ার অর্ধেক শৌচ 
বিহিত। হুগ্থ অবস্থায় ইহার ন্যন করিবে 
না। ভাবহষ্ট ব্যক্তি, নিখিল নদী জল, মুত্তিকা- 
রাশি ও গোময়সশুহ দ্বারা আপাদমস্তক শৌচ 
করিলেও শুদ্ধ হইতে পারে না। শৌচ- 
ত্রিয়ায় সরস আমলকীীকল পরিমাণে মৃত্তিকা 
গ্রহণ কশুব্য। যাবতীয় আহুতির এবং চান্দ্া- 
য়ণতরতে গ্রাসের পরিমাণও এই । পরে তুষ, 
অঙ্গার, অস্থি ও ভঙ্ষ'বঞ্জিত শুদ্ধ ভূমিভাগে, 
পুর্নূমুখ অথধ। উত্তরমুখ হইয়া উত্তমরূপে 
উশবেশনপুক্ধক ব্রাক্মণ, ব্রাহ্গতীর্থ ছ্বার। অনুম*, 

অকেন, ছয় পর্যন্ত গামী, দৃষ্টিপূত জল ছারা 
$রাশু) হইয়া আচমন করিবে। ক্ষত্রিয়গণ, 
কগগামী এবং বৈশ্তগণ তালুগামী জল দ্বারা 
আচমন করিয়া ওদ্ধ হয়। শ্ী-শৃদ্র মুখে 
জলম্পর্শ করিলেই শুদ্ধি লাভ করে। মস্তক 
বা ক আবৃত করিয়া বা জলে শুক্ক বশর 
পরিয়া বা মুক্তশিখ হইয়া অথবা পাদপ্রক্ষালন 
ন! করিয়া যে ব্যপ্তি আচমন করে, তাহার 

ওদ্ধি হয় না। তিনবার জলপান করিয়া 
বন্ষ্যমাণ প্রকারে ইন্দিয়চ্ছিদ্র বিশে।ধিত 
ক্রিবে। দক্ষিণহস্তের অসুষ্টমূল দ্বারা ছুইবার 
ওষ্ঠাধর স্পর্শ করিবে; পরে, তঙ্জনী, মধ্যমা ও 
অনামিকা, এই তিন অঙ্গুলী দ্বার! পুনরায় মুখ- 
স্পর্শ করিবে। তর্জনী ও অসুষ্টের অগ্রভাগ 
৪৫ হই নাসিকারঞ্জ স্পর্শ করিবে। অনন্তর 

 অসু্ও ও অন[ম্কার অগ্রভাগ দার! চুর ও 
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ঃ কণ স্পর্শ করিবে। অনন্তর কনিষ্ঠ ও 
অসুষ্ঠট ছারা নাভিরন্তর স্পর্শ করিবে। পরে 
হস্ততল দ্বারা হুদয় স্পর্শ করিয়া, সমস্ত অন্গুলা 
দ্বার! মস্তক স্পর্শ করিবে, পরে অস্গুলীসমূহের 
অগ্রভাগ দ্বারা দক্ষিণক্্) ও বামস্বন্ধ স্পর্শ 
করিবে। মর্কাত্র স্পর্শে ই হস্ত সজল থাকিবে। 
রখোপসর্পণ, নান, ভোজন ও জল্পান করিয়া 
এবং শুভকর্ম্বের প্রারস্তে একবার আচমন 
করত পুনরায় আচমন করিবে। নিদ্রোথিত 
হইয়া, বন্ধ পরিধান করিয়া, কোন অমার্গলিক 
'স্ত অবলোকন করিয়া এনং পরমা বশতঃ 
অশুচি দ্রবা স্পর্ণ করিয়া, ছুইবাপ্প আচমন 
করিলে পবিত্র হওয়! যায় । এইপ্রকারে 
আচমন করত মুপশোখনের নিমিত্ত দস্তধাবন 
কৃব্য। খিন! দশ্থপাপনে ম্বাচমণ। করিলে 
শুদ্ধ হওয়! যায় না । প্রতিপদ, অমাবদ।, 
ষঠঠী এনং নবমী তিথিতে ও রহিলারে দণ্ে 
দণ্তধাধ্নকাষ্ঠ সংযোগ করিলে সগ্ুম পু 
পধাগ্ত দূ হইয়। থাকে! উ সমন্ত নিষিক্- 
পিনে ঝা দরন্তকাসের অলাভে মখপরি শুদ্ধি 
প্ত ঘ্বাদশ গধ্ষ জল দিগ্লা মুখঞ্রকালন 

(আটাবহিত। কমিঠা্দলার অশ্রভাগেনর স্টার 
সুপ; তুক্সুক্ত। শিও্রণ সরণ ও সা 
দঘ্বাদশাঙ্গুল পরিমিত দণুকাঠ এ্রভণ করিবে । 
বাণ তিন অপর সকল বণে পুল্লাপেক্ষা। 
যথাক্রমে এক এক অ:লা কম্ গঞ্জিমাণ গ্রহণ 

করিবে। আম, আমাক) আমলখী, কঞ্ষোল, 
খর, শমী, অপামার্গ, খজ্জরা, শে], ভীপগা, 
পীর -রাদাদন, নারঙগ, কষায। কব, 
কণ্টকবৃক্ষ এবং লীররদ্ব হইতে কা 

গ্রহণ" করিবে এবং কাষ্ঠ দ্বার চা"পাক্াতি 
উত্তন জিহ্বোলেখনিকা! নিম্মাণ করিয়া 

লইবে, তদ্দীরা জিহ্বা শোধন কবে 
অন্ন ভোজনের নিমিত্ত নিঙ্খুলত। লাভ হারিয়া 

*স্িরপংজিতে দু হও) কারণ রাজা চন্দ, 
বনম্পঠিতে শ্রত্গত হইস্া, আমার খুধ মা জন 
করত কীতি ও ভাগ্য থারা তাঙা বিশে।বিত 
কারবেন। হে বনস্পতে! তুখি আষাদিগ কে 
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আয়ু, বল, যশ, তেজঃ, প্রজ।, পশু, বনু, ব্রহ্ধ- 

প্রজ্ঞা ও মেধা প্রদান কর ।” এই অথের দুইটা 
মন্ত্র পাঠ করিয়া যে ব্যক্তি প্রত্যহ দত্তধাবন 
করে, বনস্পতিস্থিত সোম তাহার উপর প্রসন্ন 
হইয়া থাকেন। মুখ, পথুধিত থাকিলে মনুষা 
অপবিত্র থাকে, অতএব বিশ্তুদ্ধ হইবার জন্ত 
প্রযত্রসহকারে প্রত্যহ দত্তধাবন করিবে । উপ- 
বাসেও মুখপ্রক্ষালন, অএন, গন্ধ, অলঙ্কার, 
| অদ্্ন, মাল্য ও অনুলেপন দোষাবহ,নহে। এই 
৷ প্রকারে দন্তধাবন করিয়া, পবিত্র তীরে প্রাজ- 
| স্নান করিয্না প্রাঃসন্ধ্যা করিবে । অহোরাত্র 
নবস্চিদ্ খ্বারা মলশ্রাবী মলসম্পন্ন শরীর প্রাজ- 
স্নানে শুদ্ধ হয়। প্রাতন্লান, মানবগণের উত" 
সাভ, মেধা, সৌভাগা, রূপ, সম্পদ এবং 
মন:প্রসন্ততার হেতু ; এইজন্য মহাত্মারা প্রাত- 
সনের প্রশংলা করেন। মানব, নিদ্রার বশ- 

বন্তা হইয়া স্বেণ, লাল! প্রভৃতি র্েদ দ্বার 
পরিপূর্ণ হইয়া থাকে ; প্রাতঃন্নান করিলে মস্ক 
(ত্র এবং জপাদিতে তাহার অধিকার জন্মে। 

অবু'পাদয় কালে স্নান, প্রাজাপত্য-ব্রতের 

সমান এবং এ ম্নানে মহাপাপ বিনষ্ট হয়। 
প্রাত্ুক্লান, মানবগণের পাপ, অলক্ষ্মী, গ্লানি, 
অপবিত্রতা এবং দুঃস্বপ্রদোন বিনাশ করিয়া 

 থাকে। প্রাতঙ্গান তুষট-পুষ্টিপ্রদ। প্রাতন্লায়ী 
| ব্যক্তিকে কখন দোষসমূহ আক্রমণ করিতে 
মমথ হয় না। প্রাঃল্গানে দুষ্ট ও অগৃষ্ট বিবিধ 
ফল প্রাপ্তিই হয়। অতএব মনুষ্য অবগ্য 
প্রার্ঃন্নান করিবে । হে কুম্তযোনে ! আমি 
প্রসঙ্গভ্রমে স্নানবিধি কীত্তন করিতেছি ; 
কারণ» বিধিপুর্ববক স্।ন, সাধারণ স্নান অপেক্ষা 
শতগ্তণ শ্রেষ্ঠ বলিয়া পণ্ডিতের! কীন্তন করেন। 

| বিশুদ্ধ মুত্তিকা, কুশ, দি ও গোমন় গ্রহণ- 

পুর্ক পবিত্র স্থানে অবস্থান করিয়া স্নাম 
করিতে হইবে। প্রথমত কুশ গ্রহণও শিখ! 
বন্ধ করত জলে নামিয়া “উরুহি” ইত্যাদি মন্ত্র 
উদ্চারণপুর্কুক জল আবিত করিবে। পরে 
“য তে শতং”" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা কলের 
আমন্ত্রণ করিয়া "হুমিত্রিযা নঃ" ইত্যাধি মৃত 

শে শপ পাপ 

০ শা শি শপ 



১৫৮ 

উচ্চারণপূর্বক পুর্ন্ে জলাঞ্জলি প্রদান করত 

“ুর্মিত্রিয়া” ইত্যাদি মন্ত্র শত্রুর ডদ্দেশে পাঠ 
কর্িবে। অনন্থর “ইদং বিষুণ ইত্যাদি মন্ 
উচ্চারণপুন্নাক মৃত্তিকী লেপন করিবে। একবার 
মৃত্তিকা দ্বার৷ মস্তক ক্ষালিত করিয়া, ছুইবার 
মন্তিকা দ্বারা নাভির উপরিভাগ, তিনবার 

মুভভিন্ছা দ্বারা নাভির অধোভাগ এনং ছয়বার 

নুত্তিক! দ্বার। পাদদ্য় বিশোধিত করিবে । পরে 

“আপো অন্ণান" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠপুর্ননক 

প্রবাহাতিমুখ হইয়! ডুব দ্রিবে। পরে "উদি- 
দাভ্যঃ শুচি” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত উন্মজ্জন 
করিয়া, “মা! নক্তোক" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া, 
সর্ববান্তে গোময় লেপন করিবে। পরে “ইমং 
মে বরুণ” ইত্যাদি, “তভ্তায়ামি” ইতাপি, 

"রঃ ইত্যাদি, “সতননঃ” ইত্যাদি, "উদ্ধভমমৃ" 
“ধার ধায়ত” ইত্যাদি, “মাপো ম্্যিধীঃ” 
ইত্যাদি, “্যদাভব্ধ্যা” ইত্যাদি, "মুপন্ত মা” 
ইত্যাদি, “অবভভথ” অনন্ত ( জল যাহাদের 
দেবশ) মঞ্ত্রসনূহ দ্বারা আত্মাভিষেক করিয়। 
ব্রাঙ্গণ, গ্রণন, ত্পরে মহাব্যাঙ্গতি, তদনশুর 
গীয়তরী ঘারা আত্মপাবন করিবে । “আপোহি৯, 
ইত্যাদি, মন্ত্রযও আত্মবিশোধক, অতএব পরে 
তন্থারা অভিষেক করিবে । "“ইদমাপঃ” ইতাণি) 

“হবিম্মতীঃ” ইত্যাদি, “দেবীরাপঃ" ইত্যাদি, 
“অপো| দেবাঃ” ইত্যাদি, "জ্রপদাদিব" ইত্যাপি) 
“শনোদেবী" ইত্যাদি) “অপোদেবী”” ইত্যাদী, 
“অপাৎ রসম্" ইত্যাদি এবং “পুনস্ত মা" 
ইত্যাদি, নয়টা পাবমানীহ্ক্তও আস্মশোধক 
বলিয়া কথিত হইয়াছে । এই সকল মন্ত্র 
দ্বারা আত্মশোধন করিয়া জলমধ্যে মগ্ন হইয়া 
অথমধণ মন্ধ জপ অথবা “ক্রপদািব" মন্ধ জপ 
করিবে, অথবা বিধিপুর্বক প্রাণায়াম জপ 
করিবে, কিংবা তিন বার প্রণব জপ করিবে, 
অথবা বিুস্মরণ করিবে এই প্রকারে স্বান 
করিয়া বন্ধনিষ্পীড়ন পূর্বক ধৌত বন্ম ও উত্ত- 
রীয় পরিধান করিবে । পরে কুশগ্রহণ ও আচ- 

. অন করত প্রাতসগ্া করিবে । যে দিজ, বিশে- 

' ষঙ যে ব্রাঙ্গণ, সন্ধার উপাসনা না করে, সে 

কাশীখণ্ড। 

জীবিতাবস্থায় শূদ্রবৎ এবং মূত্র পর নিশ্চয়ই 
কুরনুর হয়। সন্ধ্যাহীন ব্যক্তি সর্মাদা! পবিত্র 
ও সকল কর্ধের অযোগা হুইয়া থাকে এবং 
সে সকুত কোন ক্রিয়ার ফলভাগী হয না। 

প্রথমতঃ পূর্বামুখ হইয়া প্রণব ম্মরণপূর্ব্বক 
কুশাসন বিছাইয়৷ “চতুত্রক্তিঃ” ইত্যাদি, মনত 
পাঠ করিয়া, তদুপরি পুর্কমখ বা! উত্তরমুখ হইয়া 
উপবেশনপুন্দক, বদ্ধশিখ, অনন্যচেতাঃ এবং 
অনন্থাষ্ঠি হইয়া দক্ষিণদিক্ দিয়া জলধারা দ্বারা 
আত্ম-অত্যক্ষণ করত, প্রাণায়াম করিবে। 
“আপোজ্যোতি” ইত্যাদি শিরোমন্থ্, সপ্তব্যা- .. 
»তি এবং দশ প্রণবের সহিত গায়ত্রী তিনবার 
জপ কধিবে, ( পুরক, কুম্তক ও রেচক করিবে ) 
ইহাই প্রাণায়াম। ব্রাঙ্গণ, সংযতচিত্ত ও 
সংযতেনদিয় হইয়া প্রাণায়াম করিলে, ততক্ষণাৎ 

অচোরাত্রকুত পাপ হইতে মুক্ত হয়। যে বাক্তি, 
মনঃসংঘম করিয়া দশ কিংবা দ্বাদশ বার প্রাণা- 
য়াম করে, সে, মহৎ তপস্তার ফল প্রাপ্ত হয়। 
একযাস প্রতিদিন যোড়শটা করিয়া প্রাণায়াম 
করিলে, পণহতা। পাপ হইতেও মুলা 

কর] যায়। যেমন অগ্রিসংযোগে পার্থিবধাতুর 
মল দ% হয়, তদ্রপ প্রাণায়াম দ্বারা ইন্দিয়ক্ুত 
দোষসমূহ দণ হইয়। থাকে! একটা ব্রা্গণকে ' 
বিধিপূন্নক ভোজন করাইলে, 'যে ফল 
লাভ হইয়া থাকে, অদ্ধাসহুকারে ঘাঁদশট' 
মাত্র প্রাণায়াম করিলে সেই ফল লাভ 
হয়। বেদাদি নিখিল বাকান্বরূপই প্রণবে 
প্রতিষ্নিত; অতএবু বেদজপপরায়ণ ব্যক্তি 
সন্দা সেই বেদাপ্দিপ্রণৰ অভ্যাস করিবে। 
যে ব্যপ্রি সর্বদা প্রণবাত্যাস করে, সপ্তব্যা'তি 
ও ত্রিপদা গায়প্রীতে তাহার কদাচ ভয় হয় না। 
হে বুম্তযোনে! প্রণব পরম বঙ্গ, প্রাণায়াম 
পরম তপস্তা এবং গায়ত্রী অপেক্ষা কোন 
বিশুদ্দিকর মঞ্জআর নাই। নিশাকালে কর্ম, 
বাক্য ও মন দ্বারা যেপাপ করা যায়, প্রা 

সন্ধ্যায় উখিত হইয়া প্রাণায়াম করিলে সেই 
পাপ বিন হইয়। থাকে এবং দিবায় কর্ম, 
বাকা ও মন দ্বারা ে পাপ কর! যায়, সায়ং-. 



' বহিক্ষত্তবা ! 

' সর্লমাপেক্ষা শেষ্ট। 
্- 

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় । ১৫৯ 

সন্ধ্যায় উপবিষ্ট হইয়া প্রাণায়াম করিলে সেই হইতে মন্্র-্নান শ্রেষ্ঠ এবং মন্ত্ন্গান হইতেও 
পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। উধিত হইয়া গায়ত্রী | ব্রাঙ্গ-স্সান শ্রেষ্ঠ । রব্রাহ্গ-স্গানে সাত ব্যক্তি 
জপ করত মৃষ্ধ্যদর্শন পধ্যন্ত প্রাতসন্ধ্যা করিবে | বাহ ও অন্তরে শ্দ্ধ হয় এবং দেবপূজা প্রভৃতি 
এবং উপবিষ্ট হইয়। গায়ত্রী জপ করত সম্যকৃ- | মকল কনম্মে অধিকারী হয়। ধাঁবর দিবারাত্রি 
রূপে নক্ষত্র দর্শন পর্ধ্যশ সায়ংসন্ধ্! করিবে। 
উখিত হইয়া] গ্রাতঃসদ্গ্যায় জপ করিলে রাত্রি- 
কুত পাপ নষ্ট হয় এবং উপবিষ্ট হইয়। সায়ং- 
সন্ধ্যার জপ করিলে দিনকুত পাপ নট হইয়! 
থাকে । যে প্রাতঃসন্ধা] ও সায়ংসন্ধ্যা। না করে, 

'সে, শৃদবং, ছিজগণের সমস্ত কাধা ভইতে 
জলসমীপে উপস্থিত হুহ্য়া, 

নিতাকম্মের অনুষ্টান করিবে এবৎ আরূণো 
গিরা! সমাহিত-চিন্তে গায়ত্তা দপ করিঝে, কারণ । 
গছের বাহিরে সঙ্গোপামনায় গহের উপাসনা 

অপেক্ষা মনেক গুণ 

তবু ত্রিবেদী হইয়াও যে নাক্তি, সকল ডা 
ভোজন ও সকল বস্ক বিজুয় করে, সে মানত 
নহে। বাহার হূর্ধা দেবতা, অগ্নি মুখ, নিশ্বা- 

মিত্র ঝষি, অন্ুপ ছন্দঃ, সেই ত্রিপদা গায়ত্রী 
প্রার্তকালে, "লোহিতবণা, 

ব্রঙ্মদৈবতা, ভৎসারঢা, অগ্টব্ধা, রক্তমাল্যান্- 
লেপনা, খগ বেদস্বরূপ!, অভয়দা, অক্ষমালা- 
বিভষিতা, মহধি ব্যাস কর্তৃক স্ত,য়মানা এবং 
অনুপ ছন্দোুক্তা” গায়ত্রীকে ধ্যান করিবে। 

প্রাতুকালে গায়ত্রীর এই একার ধ্যান করিলে 
রাত্রিকুত পাপ নঙঈ হইয়া থাকে । পর “হর্যপ্চ, 
ইত্যাদি মন্ত্র ছারা আচমন করিবে এবং 
"আপোহিষঠা” ইতআদি মন্্ত্রয় দ্বারা মার্জন 
করিবে । ভূমিতে, মণ্তকে, আকাশে; 
আকাশে, ভমিতে, মজ্জরকে ; মন্থকে, আকাশে 
ভূমিতে, এই নগবার জলক্ষেপ মার্জনকালে 

করিবে। এস্বানে মাজ্জনজ্ঞ ব্যক্তিগণ, কমি 
শব্দে চরণ, আকাশ শন্দে ভদয় এবং মস্তক 
শন যে অথ ব্যবহার, ভাহ। নির্দেশ করিয়া 
থাকেন। বারুণস্গান হইতে আগ্েয়ঙগান 
শ্রেষ্ট, আগ্রেয় নান হইতে বায়ব্য-স্লান শ্রেষ্ট, 

ধবায়ব্য-হ্নান হইতে ধন্্র-দ্গান শ্রেষ্ঠ, উন্ত্র-ঙ্গান 

যে নানি দিতেনিয় । 

হইয়া মাত্র গায়ত্রী জপ করে, বরং দে ভাল, : 

' আশ্রয়ে আন্তরিক মূল সকল নিয়ত বিনষ্চ 

জলে স্নান করিয়াও কি পবিত্র হয়ঃ তদ্রপ 
ভানছুষ্ট ব্যক্তি শতবার স্নান করিলেও শুদ্ধ হয় 
না। শুদ্ধান্তঃকরণ ব্যক্তিবর্গ ই বিভতিলেপনে 
পবিত্র হইতে পারে, নতুবা ভম্মপূসরিত বলিয়া 
রাসভগণকে কি কেহ পবিত্র বলে? এ 
জগতে নিম্খীলচেতাঃ বাক্তিই সব্জতীর্পে স্নাত, 
সন্দবিধ মলবঞ্জিত এবং শতযজ্ঞের ফলোপ- 
ভোগী। হে শুনে! চিন্ত যেরপে নিম্খাল হয়, 
তাহ। শবণ কর। বিশ্বনাথ যদি প্রসম্ন হন, 

৷ তা হইলেই চিত্ত নিম্ল হইয়া থাকে। অন্য 
প্রকারে কখন হয় না। অতএব চিত্তবিশুদির 
জন্য কাশীনাথের শরণাপন্ন হই/ব। তাহার 

। হইয়া থাকে । বিশ্বেরের অনুগ্রহে নষ্ট-মল 
| মানব এই দেহ ত্যাগ করিয়া, মোক্ষলাভ 
| করিতে পারে। একমাত্র সদাচারই মানব- 
| গণের সেই বিশবেশ্বরানুগ্রহ লাভের প্রতি 
কারণ) অতএব মানব, শ্রুতি ও স্মৃতিসম্মত 

| উক্ত সদাচারসমূহের অনুষ্ঠান করিবে। 
অনন্তর “ব্রপদাদি” মন্জ জপ করিয়া বিধিজ্ঞ 
বাক্তি, হস্তে জল লইয়া “ঝত৭” ইত্যাদি 
মন্তথারা অঘমর্ধণন করিবে । যে, জলে নিমগ্ন 

থাকিয়া, তিনবার অথমর্ণ জপ করে, 
অশ্বমেধের অন্তে অবভথ-ন্নানে যে ফল 
প্রাপ্তি হয়, সে ব্যক্তিও সেই ফল লাভ 
করিয়া থাকে । যে ব্যক্তি, জলে অথবা 
স্থলে অন্বম্ধণ জপ করে, হৃধ্যোদয় হইলে 

যেমন অন্ধকাররাশি বিলয় প্রাপ্ত হয়, তদ্দপ 
আহার পাপসমুহও বিনষ্ট হইয়া থাকে। 
“অন্তশ্চ্রপি” ইত্যাদি এই মন্ত্র পাঠ করিয়! 
আচমন করিতে কোন কোন আচাধ্য উপদেশ 
করেন, অন্তে শাখাভেপে আচমন ব্যবস্থা 
করিয়া থাকেন । পরে শিরোমন্্রহীন সপ্রণব 
মহাব্যাঙ্গতি উচ্চারণপুর্বাক গায়ত্রী. পাঠ 
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করিবে। *্ট্রন্দ, বারুণ, বায়ব্য, সৌম্য ও 
নৈঞ্ধতে যে সকল কাক আছে, ভূমিতে মখ- 

প্রদ্ত এই অন্ন তাহারা গ্রহণ করুক। বৈবস্বত 
কুলে সমুৎপনন, শ্ঠাম ও শবল নামে যে ছুই 
কুক্ধুর আছে, আমি তাহাদিগকে পিগুদান করি- 
তেছি, তাহারা অহিংসক হউক । দেব, মনুষ্য, 
পণ্ড, রাক্ষস, যক্ষ, উরগ, খগ, দৈত্য, সিদ্ধ, 
পিশাচ, প্রেত, ভূত, দানব, তণ, তরু, কমি ও 
কীট প্রভৃতি যাহারা কর্মৃত্রে আবদ্ধ ও সুধা 
হইয়া, আমার প্রদত্ত অন্ন কামন। করে, আমি 
তাহাদিগের তৃপ্তির জন্য ভূমিতে অন্ন প্রদান 
করিতেছি ; ইহ! দ্বারা তাহাদিগের পরিতৃপ্ত 
হউক" এই বলিয়া ভতবলি প্রদান করত 
গোদদোহন মাত্র কাল অতিথির আগমন 
প্রতীক্ষা করিয়া, 'ভাজনগহে প্রবেশ করিবে। 

বায়সবলি প্রদান ন| করিয়াই নিত/শাদ 
করিবে। নিত্যশ্রাদ্ধে সামর্থ না থাকিলে 
দরিদ্র ব্যক্তি, নিজের ভোল্গ্য অন্ন হইছে 
কিঞ্চিৎ অন্ন গ্রহণ পুন্নক যথোক্ত নলি 
প্রদান করিবে। নিত্যশ্রাঘধে দেবপক্ষ নাই 
এবং তাহাতে অন্ঠান্ত শ্রান্ধেব স্যায় বিশেষ 
বিশেষ নিয়মেরও প্রয়োজন নাই । এই নিত্য- 
শ্রাদ্ধ দক্ষিণারহিত, ইহাতে দাতা বা ভোক্তার 
বরহ্ষর্ধ্ের প্রয়োজন নাই। নুস্থমতি অনাতুর 
ব্যন্তি, এই প্রকারে পিতযজ্ঞের অনুষ্ঠানপূর্ববক, 
প্রশস্ত আসনে উপবেশন করত শোভন গন্ধ 
ও মাল্য ধারণ পূর্বক, গুচিবন্বযুয পরিধান 
করিয়া, প্রশস্ত অন্তঃকরণে পুর্বমুখ বা! উত্তরমুখ 
হইয়! শ্রাদ্ধশেষ ভোজনের পর, শিশমণ 
সমভিবাহারে আহার করিবে। আপোশন 
বিধান দ্বারা অন্নের উপরি ও অধোভাগে 
অনগ্নত্ব সম্পাদনপূর্ধক নুবুদ্ধি দ্বিজ, ভোজন 
করিবে। পতি, ভূবনপতি এবং ভূতপতিকে 
স্বাহান্ত মন্ত্র উচ্চারণপুর্ববক এক এক গ্রাস অন্ন 
ভূমিতে প্রদান করিবে । প্রথমে একবার 
আচমনপুর্বব+ কুশহস্ত এবং প্রসন্নচিত হইয়া 

কাশখও | 

আপোশনবিধি )। যে বাক্তি কুশহন্তে ভোজন 

করে, তাহার অনে কেশ ও কীটাদিপাতজন্ত 
দোষ থাকে না) এতএব কুশহন্তে ভোজন 

করা বিধি। যতক্ষণ রুচি থাকে, ততক্ষণ অন্ন 
ভোজন করিবে এবং ভোজন সময়ে অন্নের 
গ্রণাগুণ বলিবে না। যতক্ষণ অন্গের গুণাগুণ 
কীঠিত না হয়, ততক্ষণ পিতলোক সেই অন্্ 
ভোজন করিয়া থাকেন। এই কারণে যে 
ব্যক্তি মৌনী হইয়া ভোজন করে, মে কেবল 
অমৃতই ভোজন করে। অনন্তর ছৃষ্ধ, তক্র 
অথবা কেবল জলপান করিয়৷ “অমৃতাপিধান-' 
মসি” এই মন্ত্র উচ্চারণ করত এক গখুষ জল 
পানপুষ্ধক পীতাবশি্ট মেই জল বক্ষ্যমাণ 
মন্ত্র পাঠ করত ভুমিতে নিক্ষেপ করিবে। 
“থাহারা অনন্ত বংসর রৌরব নামক নরকে 
বাম করেন এবং বাহার অপ্রক্ষালিত্হস্ত 
মনুষ্যের দক্ষিণহস্থের অসুষ্টমূলের উচ্ছিষ্ট 
জল ইচ্ছা করেন, আমার উংস্্ট এই 
জল াহাদের পক্ষে অক্ষয় হউক। 
মেধাবী ব্যক্তি পুনরায় আচমন করত শুচি 
হইয়া যত্তসহকারে হস্তে জল গ্রহণপুর্ন্বক 
এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে, “যে পুরুষ . 
পরিমাণে অন্নুষ্টমান্র এবং যিনি অঙ্গষ্ঠকে 
আশ্রয় করিয়া বিদ্যমান, সকল জগতের 
অদীশ্বর, সেই প্রত খিশ্বস্ুক্ প্রসন্ন হউন ।" 
এইরূপে অন্ন ভোজন করত, হস্তদ্য় ও 
পাদদ্বয় প্রক্ষালিত করিয়া, ভূক্তানন পরি- 
পাকের জনা বক্ষ্যমাণ মন্ত্রমমূহ পাঠ করিবে, 
“পবন প্রেরিত মদীয় জঠরান্সি, আমার পার্থিব 
ধাতু সকলের পরিপুষ্টির জন্য আকাশপ্রদত্ত 
অবকাশ লাভ করত ভুক্ত পদার্থ সকলকে 
জীর্ণ করুন, আমার হুখ হউক। এই ভুক্ত 
অন্ন, প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান 
নামক শরীরস্থিত বাযুগণকে পরিপুষ্ট করুন 
এবং তাহাতে আমার অব্যাহত সুখ হউক। 

সমুদ্র, বাড়বাগি, সূর্য ও হুধ্যনন্্ন ইহারা 
সকলে আমার ভক্ষিত অন্ন সকলকে জীর্ণ 'জঠররূপ কুণ্ডের অগ্নিতে প্রাণাদি পঞ্চবাযুকে 
করুন।” অনন্তর মুখশুদ্ধি করিয়া, পুরাপ ( পাঁচবার অগ্নাহুতি প্রদান করিবে (ইহাই 
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শ্রবণার্দি দ্বারা দিবসের অবশিষ্ট ভাগ অতি- 
বাহিত করত, সায়ংকালে সধ্ধ্যা আরম্ত 
করিবে। গৃহে সন্ধ্যা, গোষ্ঠে সন্ধ্যা এবং 
নদীতীরে সন্ধ্যায় যথাক্রমে দশগুণ অদিক ফল 
হয় এবং নদীসঙ্গমে সন্ধ্যা করিলে, তদপেক্া 
শতগুণ অধিক ফর্ল হয়; শিবসমীপে সন্ধ্যার 
ফল অনস্ত। বহিঃপ্রদেশে সন্ধ্যার উপাসনা 
করিলে, দিবাকৃত মৈথুনজন্ত ও মিখ্যাকখনজন্া 
এবং মদ্যগন্ধ-ম্যদ্রাণভন্ত প্রভৃতি পাপ বিনষ্ট 

হয়। ণগায়ত্রী সরন্গতী এবং সামবেদ রূপা, 
বসিষ্ট ঝষিকর্তৃক সমদ্বিতা, ভাহার অঙ্গ কুষ*1ণ, 
৯. “বানেও কুষ্কবর্ণ বন্ধু, তিনি ঈষৎ গ্লিত- 
যৌবনা, গরুড়বাহন|, বিষুদৈবত।, বিশ্ব 
বিনাশিপী ;₹ তিনি জগতী নামক ছন্দের সহিত 
যুক্তা ও পরম একাক্ষরপ্বরূপা" সায়ংকালে 
এইরূপে গায়ত্রীধ্যান করিবে" । নুধীব্যক্তি, 
*আগ্িশ্৮" ইত্যাণি মন্তর বারা আচমন করিয়া, 
পশ্চিমদিকে মুখ করত যাবংকাল নক্ষত্র দর্শন 
না হয়, তাব২কাল পধ্যস্ত গায়ত্রী জপ 
করিবে। সায়ং.কালে অতিথি আসিয়া উপস্থিত 
হইলে তাহাকে মধুর বাকা, স্থান, আসন ও 
জল প্রদান করিয়৷ সম্মানপুব্বক আহার।দি 
করাইবে। ম্ুধী ব্যক্তি, এইকপে ব্াত্রির 
প্রথম প্রহর অতিবাহিত করিয়া, অনন্তর 
শয্যায় গমন করিবে । এইকরূপে বেদাধায়না- 
ধ্যাপনাদি দ্বারা দৈনিক কম্মসমাপন করিয়। 
অনতিউগপ্তুভাবে এককাঈময়ী শখ্যায় শয়ন 
করিবে। এই আফিসংক্ষেপে তোমার নিকট 
অতীব নিত্যকম্ম সকল কী] করিলাম । 

এই সকল কম্ম অনুষ্ঠান করিলে ত্রাঙ্গণ, 
কখনও অবসন্ন হন না। 

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৫1 

ষট্ত্রিংশ অধ্যায় 
ব্রহ্মচারিসদাচার। 

১৬৩ 

প্রবেশ করিতে হয় না, আমি পুনরায় সেই 
সদাচার সন্ন্ষে আরও কিছু বিশেষ বলি- 
তেছি। ব্রার্মীণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, এই তিন 
বরকে দ্বিজ বল! যায়। ইহার্দিগের প্রথম 
জঞ্ মাতা হইতে, দ্বিতীয় জন্ম উপনয়ন 
হইতে এই ব্দ্রয়ের গঠাধান হইতে শ্বশানাস্ত 
ক্রিয়াকলাপ, বেদবিহিত। নুবুদ্ধি ব্যক্তি, 
মূলা ও মঘা নক্ষত্র ত্যাগ করিয়া, ধতুকালে 
ভাধান করিবে । গভস্পন্দনের পুর্বে পুংসবন 

করিবে। অনন্তর ষষ্ঠ বা অই্টমমাস গর্ভে 
সীমন্তোন্নয়ন করিবে। অনন্তর পুত্রজন্ম হইলে, 
জাতকম্ম করিবে। একাদশ দিনে নামকরণ 
করিবে। চতুর্থম/সে গৃহ হইতে নিক্রামণ 
করিবে। বাণকের ষ্ঠুমাসে অন্রপ্রাশন দিবে। 
এক বংসর পূর্ণ হইলে, অথবা কুলাচারানু- 
সাঙ্জে বালকের চুড়া-কম্ম করিবে। এই সকল 
ক্রিয়া করিলে, বীজগরতজ দোষ বিন হয়। 
স্নীগণের এই সমস্ত ক্রিয়। অমন্ত্রক করিবে। 
বিবাহ কেবল তাহাদের সমন্ত্রক হইবে। অপ্তম 
ব! অষ্টম বর্ষে ব্রাঙ্গণের উপনয়ন প্রদান করিবে 
এবং কতয়ের একাদশ ব্সরে ও বৈশ্ের 
দ্বাদশ ববে কিংবা কুলাচারান্ুসারে উপনয়ন 
ধিবে। নরঙ্গতেজ-বুদ্ধির অভিলাষী বিপ্র 
পঞ্চম বধে এবং বলাখা। ক্ষত্রিয় ও কুষ্যাদিবৃত্তি- 
বুদ্ধি অভিলামী বেশ ধথাব্রমে ষষ্ট ও অষ্টম 
বধে উপনাতি হইয়। খাকে। গুরু, শিষ্যের 
উপনয়নসংঙ্গার করিয়া, তাহাকে মহাব্যান্গৃতি 

পুনবক বেধাধ্যয়ন করাইবেন এবং শৌচাচারে 
নিধুক্ত করিবেন। পুর্ব্বোক্ত বিধিক্রমে, মল- 
ত্যাগ ও শৌচ করিয়া দন্ত জিহ্বা পরিশোধন- 
পুর্বক আচমন করিবে! অনস্তর “জলদৈব্ত 
মন্ত্রসমূহ দ্বার স্নান করিয়। বন্বসহকারে প্রাণা” 
য়ামপুর্বক সন্ধ্যাদ্য়ে সত্যের উপস্থান করিয়া, 
অগ্নিকার্ধ্য সম্পাদন করত “অমুক গোত্র আমি, 
(আপনার নাম) আপনাকে অভিবাদন করি" 
এই বলিয়া! ব্রাঙ্ষণগণকে অভিবাদন করিবে। 

বন্ন কহিলেন, হে কুস্তযোনে! যাহ | যে ব্যক্তি, ত্াহ্মণদিগ্নকে অভিবাদন ও বৃদ্ধগ্তের 
শ্রধণ করিলে পুদ্দিমান ব্যক্তির অক্জঞানভিমিরে সেবা করে, প্রতাহ তাহা আঘু, যশ, বল ও 



১৬৪ 

বুদ্ধি বৃদ্ধি হইতে থাকে। গুরুকর্ৃক আহত 
হইয়া, বিদ্যাধ্যয়ন করিবে এবং প্রত্যহ লব্ধ 

দ্রব্য ভাহাকে নিবেদন করিবে । কায়মনো- 

বাক্যে সতত তাহার হিত করিবে । যাহারা 

'সাধুঃ বিশ্বস্ত, জ্ঞানদাতা, বিস্তদাতা, শল্ত, 

'কুঁভজ্ঞ, শুচি, অদ্রোহক এবং অনস্য়ক, তাহা- 

দ্িগকে ধন্মুত অধ্যয়ন করাইবে। অথের আশা 

করা উচিত নহে। প্রঙ্গচারী হইয়া দণ্ড, 

মেখলা, উপবীত ও অজিন ধারণ করিবে 

এবং আত্মজীবনের জন্ত অনিন্দিত ্রাদণের 

গৃহে ভিক্ষাচরণ করিবে। ব্রাঙ্দণ ক্ষত্রিয় 

এবং বৈশ্যগণের ভিক্ষাবাক্যে যথাক্রমে, আদি, 

মধ্য এবং অন্তে ভনংশব থাকিবে । (ব্রাঙ্গাণ 

বলিনে "ভবন্ ভিক্ষা দেহি” ক্ষত্রিয় বলিবে, 

প্ভিক্ষাৎ ভবন্ দেহি” বৈ) বলিবে, “ভিক্ষা 

দেহি ভবন্”) গুরুর অনুমতি পাইলে, ছে?ণী 
রশ পপ রর পর পপ পল শি 

যথাক্রমে উত্তরীয় । আর শণশত্রনির্ম্িত বর, 
ক্ষৌমবন্ত্র এবং মেষলোমসভভূত বস্মা ঘিজাতি- 
দিগের যথাক্রমে পরিধেয় । ব্রাহ্গণের মেখল। 
মৌদ্রী, ক্ষত্রিয়ের মৌবব আর বৈশোর শণতন্ত- 
ময়ী ৷ মেখল৷ গুলি ত্রিবৃত্ত (তিন পেঁচ), সম 
এবং গ্রক্ষ হইবে। মুগ্তাতপীভাবে মৌত্রী হুর্ঘট- 
হইলে, কুশ, অশ্াস্তক তণ, অথবা বন্ধ 
৩৭ দ্বারা মেখল। কন্তব্য । মেখলা, এক 

গ্রতিযুক্ত, গ্রদ্িত্রয়যুক্ত অথবা পঞ্চগ্রদ্িযুক্ত 
হইবে।  দ্বিজবর্ণত্রয়ের উপবীত যথাক্রমে 
কীর্পাসশ্ত্রনিম্মিত, শণশুত্রনির্ম্িত এবং মেষ- 
লোমনিন্মিত হইবে। উপবীত ত্রিবৃত্ত হইবে 
এবং দক্ষিণাবন্তী উপনীত আফুর্বদ্ধিকর | বিল্ব- 
বৃক্ষ অথব। পলাশবৃক্ষের দণ্ড বাহ্মণের, স্তগ্রোধ 
অথবা খদিরবৃক্ষের দণ্ড ক্ষত্রিয়ের এবং পীলু 

1 অথঝ উদ্ুম্বর বৃক্ষের দণ্ড বৈশ্ের হইবে। 

হইয়া অন্রভোজন করিবে। অগের প্রতি । 

! ক্ষবিগ্ের ললাট পথান্ত এবং “বঙ্গের নাসিকা 
ঘুণ। করিবে না। একম্বামিক অন্ন ভোভান 

নিষিদ্ধ; তবে শ্রাদ্ধে এবং আপংকালে 

একানম্বামিক অন্ন ভোজন করিতে পারে। 

অতি ভোজন, রোগকর, আযুঃক্য়কর, পণ্য- 

গ্রহিত, এবং লোকবিদিষ্ট ; অতএব তাহা 

পরিত্যান্গ্য । ছ্িজোন্তম, এক দিবাভাগে ছুই- 

বার অন্নভোজন কদাচ করিবে না । অগ্িহোত্র- 

বিধিজ্ঞ ছিজ, দিবসে একবার ও রাত্রিতে এক- 

বার এই ছুই বার ভোজন করিবে। মপুপান, 

মাংসতোজন, শ্রাণিহিংসা, উদয়াদি, সময়ে 

ৃধ্যদর্শন, অঙ্ীনরাগ, স্ত্রীসস্তোগ, পর্ধ্যষিত 

ভোজন উচ্চিষ্টভোজন এবং পরনিন্দা পরিত্যাগ 

করিবে ব্রা্ধণের উপনয়নের চরমকাল পনর 

বংসর ছুইমাস পধ্যন্ত, ক্ষত্রিয়ের একুশ বসর 

ছুইমাস এবং বৈশ্তের চব্বিশ বসর ছুই মাস 
 পধ্যন্ত। এই নির্দিষ্টকালের পরও যাহারা অনু- 

পনীত থাকে, তাহারা পতিত এবং ধর্মববর্জিত। 

্রাত্যন্তোম যজ্ঞ দ্বারা তাহাদের পাতিত্য দর 

হইতে পারে। পূর্বোক্ত সাবিত্রীপতিত 
কক্তিগণের সহিত সন্গন্ধ-বদ্ধ হইবে না * দ্বিজ- 

তিনবণের কৃষমারচম্ব, র্লচম্্র এবং ছাগচশ্ব 

টিটি 

দণ্ডের উদ্ধে পরিমাণ বাজণের মস্তক পধ্যন্ত 

পরান্ত। দণু, ব্বকৃমুক্ত হইবে এবং অগ্নি ঘারা 
তাহ। দষিত হইবে না। অথিপ্রদক্ষিণ এবং 
হুধ্যোপস্থান করিয়। ব্রহ্মচারী দণ্ড, চন্য ও 
উপবীতখুক্ত হইয়া যথাকীরিত ভিক্ষাচরণ 
করিবে। প্রথম ভিক্ষা-__মাতা» মাঠবস, 
ভগিনী অথবা পিচধস্থ প্রভৃতির নিকট কিংবা 

| ষে রমণী 'ন।, বলিবে না, তাহার নিকট কর্তৃব্য। 

যতকাল, বেদাধ্যয়ন এবং বেদবরত করে, তত- 
কাল ব্রদ্ষচারী-পদবাচা থাকে; তাহার পর 

কতন্নান হইয়া গৃহস্থ হয়৷ এই প্রকার ত্রহ্গ- 
চারীর নাম উপকুর্ববাণক' ৷ দ্বিতীয় প্রকার 
ত্রহ্মচারীর নাম “নৈষ্িক'; এই ব্রহ্মচারী 
আজীবন গুক্কুলে বাম করিবে। যে ব্যক্তি 

গৃহস্থাশ্রম গ্রহণ করিয়া পুনরায় ব্রহ্দচারা হয়, 
সে ন। ব্রহ্মচারী, না যতি, না বানপ্রস্থ-_কোন 

আশ্রমই তাহার নাই। দ্বিজ, অনাশ্রমী হইয়া 
একদিনও থাকিবে ন। . কারণ আশ্রম ব্যতীত 

থাকিলে, দ্বিজের প্রায়শ্চিস্ত করিতে হয়। 

আশ্রমহীন ব্যক্তি, জপ, হোম, ব্রত, দান, 

শ্বাধ্যায় এবং পিতৃতপ্ণ যা কেন করুক না, 
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তাহার ফল প্রাপ্ত হয় না। মেখলা, চশ্ব এবং বেদ অধ্যয়ন করিলে, স্বরণপূর্ণ পৃথিবী দানের 
দণ্ড প্রভৃতি ব্রহ্মচারীর চিহ) ব্রঙ্গযজ্ঞাদি | ফল প্রাপ্ত হন। িজোত্তম) তপস্তার্থ, সতত 

,গৃহস্থের চিহ্ন এবং নখলোমাদি বানপ্রস্থের 
চিহু; আর ত্রিদগ্ড প্রভৃতি যতির লক্ষণ । 
এইসব লক্ষণহীন আশ্রজ্জীরা প্রত্যহ প্রায়শ্চি 
করিবার যোগ্য হয়। কমণ্ডল্, দণ্ড, উপবীত 
এবং চম্তব জীর্ণ হইলে, ব্র্দচারী তাহা জলে 
ফেলিয়৷ দিয়া মন্ত্র উদ্চারণপুর্দক অন্ত কমগ্ডলু 
প্রভৃতি গ্রহণ করিবে। গৃহস্থাশম-প্রতিপর্ভির ৷ 
জে রাহ্গণাদি দ্বিজত্রয়ের যথাক্রমে ষোড়শ 

পূ 

বেদাভ্যামই করিবেন। ব্রাহ্মণের বেদাভ্যাসই 
পরম তপস্তা বলিয়া কীর্তিত। বেদাধ্যয়ন 
পরিত্যাগ করিয়া অন্ত শান্জ পড়িতে ইচ্ছা 
করা আর ছুক্ধবতী ধেনু পরিত্যাগ করিয়া 
গ্রামাশ্করীদোহনে ইচ্ছা করা তুল্য । 

দিজ শিষাকে উপনীত করিয়া সকল্ল 
এবং সর্হদ্ঘ বেদ অধ্যাপন্ধ করেনঃ" 

। পণ্ডিতগণ তাহাকে আচার্য বলিয়া 

বংসর, দ্বাবিংশ বৎসর এবং চতুর্তিংশ বংসরে , থাকেন। ঘিনি বৃণ্ডির জন্ত বেদের একদেশ 
“কেশান্ত' সংস্কার হইবে। তপগ্তা, যজ, ব্রত ! অথবা বেদাঙ্গসমূহ অধ্যাপন করেন, পণ্ডিতেরা 

এবং অগ্রান্ত সর্দাপ্রকার ওভকার্ধা অপেক্ষা | হাহাকে 'উপাধ্যায়' বলেন। যে দ্বিজ, যথা- 
ধবিজগণের পক্ষে একমাত্র শ্রাতিই মোক্ষলক্ষমীর 1 বিধি গভাধানাদি কম্ম করেন এবং অন্ন ছারা 
হেতু । বেদের আরপ্তে এবং অবসানে প্রণব 
যোগ করিবে। কারণ উত্তক্নপে প্রথবহীন 
বেদ পাঠ করিণেও তাহা মিদ্ধিপ্রদ হণ না। 
এণবদি মহাব্যাজতিত্রয় সমগ্গিত ব্রিপদা গায়ত্রী 
বেদের মুখ । প্রণব, মহাব্যাঙ্গতি এবং গায়ত্রী 

*, এভন্দয়, নিয়মপুর্ঘক একমাস কাল প্রত্যহ 
এ গ্রামবহির্ভাগে কিঞঝিদধিক স্হত্র করিয়া জপ 
£ করিলে মহাপাতকাদ্দি হইছেও মুক্তিলাভ হয় 

যে ব্যক্তি অনন্তচিঞ্ডে, কিঞিদধিক একবংস্র | মাভা। 
কাল প্রত্যহ ইহ। জপ করেন, তিনি, আকাশ- 

পালন ঞুরেন, সংসারে তিশ্রি অর্থাৎ পিতা 
তনু” বলিয়া! কীনিত। যে ব্যক্তি নুতী হইয়া 
যাহার অগ্ন্যাধেরকম্মু, পাকযজ্জ এবৎ অগ্নিষ্টো- 

মা্যিজ্ঞ করেন, সেই ব্যক্তি তাহার *্ঝততিকৃ? 
নামে সংসারে অভিহিত । উপাধ্যায় অপেক্ষা 
আচাধ্যের গৌরব দশগুণ অধিক, আচার্য 
হইতে শতগুণ অধিক গৌরব পিতার, আর 
পিতা অপেক্ষ। সহস্রণ্তণ অধিক গৌরবাধিত! 

জ্ঞানানসারে বিপ্রগণের জ্যেষ্ঠতা) 
বাগবাধ্যান্ুসারে ক্ষত্রিয়গণের জ্যোষ্ঠতা) ধন- 

স্বরূপ এবং নির্মুলাত্বা হইয়া পরবঙ্গ প্রাপ্ত | ধান্তান্ুসারে বৈশ্তগণের জযোষ্ঠতা, আর শ্দ্র- 

হন। তিন বর্ণ'আ্মক প্রণব, মহাব্যাঙতিত্রয় 
এবং গায়ত্রীর তিনপাদ-তিন বেদ হইতে 
দোহন করা হইয়াছে। “যে বেদজজ বাক্তি, 
প্রাতঃসন্ধ্য ও সায়ংসন্ধ্যায় এই অক্ষর (প্রণব) 

আর ব্যান্গৃতিপুর্বণিকা এই গায়ন্রী জপ করেন, 
তাহার সমগ্রবেদ-পাঠ-পুণ্য প্রাপ্তি হয়। 
বিধিষজ্ঞ অপেক্ষা! জপের কল দশগুণ পাওয়া 

যায়। কেননা, বিধিষজ্ঞ অপেক্ষা জপযজ্জু 
দশগুণ শ্রেষ্ঠ; ইহা শ্রান্্ে কথিত আছে। 

' জপযজ্ঞের মধ্যে আবার রহস্ত জপযজ্ঞ 
পুর্রবাপেক্ষা শতগুণ শ্রেষ্ঠ; মানস জপযঙ্্র 
তদপেক্ষা সহঅগুণ শ্রেষ্ঠ । দ্বিজ, আপনার 
জ অনুসারে বেদত্রয়। বেদম অথবা এক 

গণেরই জন্মানুসারে জ্যেঠতা। কাষ্ঠময় হস্তী, 
চম্মময় মগ এবং অধ্যর়নঝহ্দিত ব্রাহ্মণ তুল্য। 
সেই তিন পদার্থ ই নামধারী মাত্র। ব্রহ্মচারী 
ব্রিজ, অনিচ্ছান্রমে স্বপ্নাবস্থায় 'খলিতবীর্য্য 
হইলে, স্নান করিয়া হুধ্য পুজ। করিয়া তিনবার 
“পূনন্মামূ” ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিবে। ব্রহ্মচারী, 
স্বধর্্মনিরত বেদযজ্ঞকশ্মানুষ্ঠায়ী ব্যক্তিগণের গৃহে 
প্রত্যহ, প্রযতভাবে ভিক্ষা করিবে। আতুরত৷ 
ব্যতীত সাতদিন ভিক্ষাচরণ এবং অগ্রিসমিদ্ধন 
না৷ করিলে 'অবকীর্ণিপ্রায়শ্চিভ” করিতে হয়। 
গুরুর চৃষ্টিদাথে যা-ইচ্ছা” চেষ্টা করিবে লা। 

' যেখানে গুরুনিন্দ হয়, তথায় উপবেশন করিবে 
না। আর তাহার, গ্ুত্রোন্তে আস, নিন, 



১৬৬ 

শেষণ গ্রহণ গুরুনিন্দা হয় অথবা গুরুর পরিবাদ 
(বিদ্যমান দোষকীত্তন ) হয়, তথায় কর্ণদয় 
আচ্ছাদন করিপ্া থাকিবে অথবা সে স্থান 
হইতে অন্যত্র চলিয়! যাইবে। গুরুর পরিবাদ 
করিলে গণ্দভযোনি প্রাপ্ত হয়, গুরুনিন্দা করিলে 

কুঝকুরযোনি প্রাপ্ত হয়। গুরুদ্ধেষ্টা ক্ষুদ্র কীট 
হয় আর গুরুর অশ্রে ভোজন করিলে, কমি- 
যোনি প্রাপ্ত হয়। গুণদোষাভিজ্ঞ বিংশতি- 

বর্ষায় শিষ্য, যুবতী গুরুপর্বী অতি সাধক 

কাশীখণ্ড। 

ব্যক্তি মাতৃভক্তিবলে, ভূর্লোক, পিতৃভক্তিবলে 
ভুবলোক, আর গুরুশুশ্রষাবলে স্বলেণেক জয়ে 
সমর্থ হয়। ইহাদিগের সম্ভোষসাধনই মানুষের 
পক্ষে ধন, অর্থ, কাম, মোক্ষ বলিয়া কীর্তিত 
হইয়াছে । অন্য সমস্ক উপধর্ধ্ম বলিয়৷ কথিত। 
ক্রমানুসারে বেদত্রয়, বেদদ্বধয় অথবা এক বেদ 
অধায়ন করিয়া অখ্খালিত-ব্রহ্মাচধা ছ্িজ, গৃহস্থা- 
| শ্রমে প্রবিষ্ট হইবে। বিশ্বেশ্বরের অনুগ্রহেই 

ব্রশ্মচধ্য অশ্থলিত থাকে, আর বিশেশ্বরের 
হইলেও কদাচ চরণ শ্রহণপুরর্বক তাহাকে পরম অনুগ্রহই কাশীপ্রাপ্তির হেতু । কাশী- 
অভিবাদন করিবে না। স্ত্রীলোকের চঞ্চল | প্রাপ্তি হইলে, জান হয়, জ্ঞানপ্রভাবে নির্ববাণ- 
স্বভাব, পুরুষগণেরও দোষ আছে; অতএব । প্রাপ্তি হয়। বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণের সদাচার- 
পণ্ডিতের! প্রমদার পক্ষে কদাচ অসাবধান । প্রযত্খ নির্ব্বাণমুক্তিরই জন্ত। গৃহস্থাশ্রমে 
হইবেন না। কারণ, রম্ণীরা পণ্ডিত মর্খ 
সকলেরই অতিশয় মনশ্গঞ্চল্য সম্পন করে, 
অথবা শ্ত্রবদ্ধ পক্ষীর স্যার তাহাদিগকে আত্ম- 
বশবর্তী করিয়া ফেলে । মাতা, ছৃহিতা এবং 
ভগিনীর সহিতও নির্জন সেবা করিবে না। 
প্রবল ইন্দিয়নিচ, পণ্ডিতগণকেও মোহিত | বূল্য, ত্রিবপ্রাপ্তির হেতু। 
করে। যহপুব্বক ভমিখনন করিতে করিতে 
তাহা হইতে যেমন জল পাওয়। যাব, সেইরূপ 
শিষ্য, গুরুশুশ্সীঘ। দ্বার! শু হইতে বিদ্যালাভ 
করিতে পারে। ব্রশ্মচারীর শয়নাবস্থাতেই যদি 
হুর্য্য উদয় হয় (অথবা এ্রমাদত০ শয়নাবস্থাতেই 

যদি স্্যাস্ত হয়, তাহা হইলে, উত্ত ত্র্গচারী 
গায়ত্রী জপ করত একদিন উপবাসা খাকিবে। 
পিতামাতা পুত্র হইলে, যে ব্লেশ সহা করেন, 
শতব্খসরেও সে খণ পরিশোধনীয় নহে। 

অতএব, পিতামাতার এবং গুরুর প্রিয়ানুষ্ঠান 
কর! অবদা কর্তবা। সেই তিনজন তু 
থাকিলে, সকল তপঙ্গাফলই পাওয়। যায়। 
সেই তিনজনের শুশষাই পরম তগঙ্তা 
বলিয়া কীন্তিত হইয়াছে । হাদিগকে 
অতিক্রম করিয়া যাহ! করিবে, তাহা কদাচ 
সিদ্ধ হয় না। যেনুবুদ্ধি ব্যক্তি এই তিন 
জনের আরাধনা করে, সে স্রিলোকজর়ী,; 
তাহাদিগের, সন্তোষ বৃদ্ধি করিলে, হর্গে 

গজিয়ে, এগ ভয় | হয কুতী 

খেমন সদাচার, অন্ত আশ্রমে তেমনটী নাই। 
অতএব বিদ্যাসমূহ অধ্যয়ন করিবার পর 
গৃহস্থাশ্রম আশ্রয় করিবে। পত্রী যদি অনু- 
কূল! হয়, তবে, গৃহস্থাশ্রম অপেক্ষা ভাল 
আর কিছু নাই। দম্পতির পরস্পর আন্ু- 

পরী যদি 
অনুকুল! হয়, তবে স্বর্গে প্রয়োজন কি? আর 
পত্তী যদি প্রতিকল। হয়, তবে তদপেক্ষা আর» 
নরক কি আছে? গৃহস্থাশ্রমের ফল নখ, 
সেই ম্বধের মূল কিন্তু ভাধ্য1; বিনীতা 
ভাধ্যাই প্রকুত ভার্ধ্য। ; তাহা হইতেই নিশ্চয় 
ত্রিব্গপ্রার্তি হয়। মন্দনুদ্ধিগণ, প্রমদাগণকে 
জলৌকার সহিত উপমিত করিয়া থাকে। 
কিন্তু বিচার করিন্লে রমণীতে আর জলৌকাতে 
মহান প্রভেদ। শ্ু্রা জলৌকা, কেবল 
রপ্তই গ্রহণ করে, আর প্রম্দা৷ মন, ধন, বল, 
নুখ-__সতত গ্রহণ করে। দক্ষতা, স্তান- 
সম্পত্তি, সাধবী$, প্রিয়বচন এবং 'পতির 
আনুকূল্য এই সকল গু৭যুক্তা ভারা স্ত্রীরূপ- 
ধারিণী লক্ষ্মী। গুরুর অনুমতি ক্রমে ব্রত- 
সমাপন এবং বেদসমাপনান্তে শ্ান করিয়া: 
সবর্ণা হুলক্ষণা রমণীকে বিবাহ করিবে। 
পিতার অসগোত্রা এবং মাতামহের অসপিগ্া 
কন্তা, দ্বিজগণের ধন্মবুদ্ধিকর বিবাহ কে 
ধাগা। । যেবলে অপন্মার রোগ, ক্ষয়গোগ 



সপ্তত্রিংশ অধ্যায় 

অথবা শ্বিত্র রোগ আছে, যে কুলে অপবাদ 
আছে এবং যে বংশে কন্ঠাই অধিক জনে, 
বিবাহ সম্বন্ধে সে 'সব কুল পরিত্যাজ্য । 
দ্বিজ, রোগহীনা, ভ্রাতমতী, সৌমাব্দনা, মূছু- 
ভাষিণী এবং আপনা অপেক্ষ। কিঝিৎ বয়ঃ- 
কনিষ্ঠ! কন্ঠাকে বিবাহ ফ্রিবে। নুধী ব্যক্তি, 
পর্বত, নক্ষত্র, বৃক্ষ, নদী, সর্প, পক্ষী, নাগ 
অথবা ভূত্যবাচক নাম ঘাহাদের, সে সব 
কন্তাকে বিবাহ করিবে না) সৌম্যনায়ী 
রমণীকে বিবাহ করিবে। হীনাঙ্গী অধিকাঙ্গী, 
আতিদীর্থা, অতিকুশা, লোমহীনা এবং 
অতিলোম1, এই সব কন্তাকে আর যাহার 
কেশ রক্ষ এবং স্থূল সেই কষ্ঠাকে বিবাহ 
করিবে না। কুলহীন! কন্তাকে নিবাহ করিবে 
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পািগ্বয়। জঙ্জাঘয়। রোমসমূহ, জাগ্দয়, 
উরুদ্ধয়,। কটিঘ্য়, নিতম্ব, স্থিকু, স্ত্রী-অঙগ, 
জব্বন, বস্তি, নাভি, কুক্ষিদবয়, পার্শ, উদর, 
মধ্যভাগ, ত্রিবলি, রোমাবলী, হৃদয়, বক্ষ;স্থল, 
স্তনদয়, নাগর, জক্র, স্বন্ধ, কক্ষ, বাহ, 
মণিবন্ধ, করঘয়, পাণিপৃ পাণিতল, পাণি- 
তলের রেখা, করাুষ্ঠ, করাগুলি, করনখ, 
পৃ, কুকাটিকা, কণ্ঠ, চিবুক, হুনঘয়, কপোল- 
বয় মুখ, অধর, ওষ্ট, দর্ভ, জিহ্বা, জিহ্বার 
অধোভাগ, তানু, হান, নাসিকা, ক্ষুত 
(হাচি), চক্ষু, পক্ষ, জধুগল, কর্ণ, ললাট, 
মস্তক, সীমন্ত এবং কেশ এই ড়ধিক হট 
অবয়ব রমণীর অঙ্গলক্ষণের উত্তম স্থান। স্ত্রী- 
লোকের ন্নিগ, মাংসল্জ কোমল, সমবিত্ি্ত, 

না। মোহ বশতঃ কুলহীন! কন্ঠাকে বিবাহ | ম্বেদহীন, উষ্ণ এবং রক্তবর্ণ পন্নভল, বহুভোগের 
করিলে, আত্মসন্তানধারাও হীনত৷ প্রাপ্ত হয় হৃচক ছুঁলিয়। ম্মুত হইঘ়াছে। রক্ষ, বিবর্ণ, 
প্রথম লক্ষণ পরীক্ষা করিয়া তার পর ক | কর্নশ, খণ্ডিতপ্রতিবি্দ (ভূমিতে যাহার দাগ 
বিবাহ করিবে। হ্থলক্ষণ। এবং সদাচার! ভারা ৰ সম্পর্ণ ভাবে পড়ে না ), শুর্পাকাতি এবং বিশুদ্ধ 
পতির আমুর্বদ্ধি করিয়া থাকে। হে বু- 
যোনে! এই তোমাকে ব্রহ্মচারীর সদাচার 
হ্ীর্তভন করিলাম । এক্ষণে প্রসঙ্গ রূমে 'ীলো- 
কের লক্ষণ কীর্তন করিতেছি । 

ষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৩৬ ॥ 

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় । 

সত্ী-লঙ্ষ্। 

্কন্দ বলিলেন, সী নূলক্ষণ| হইলে, গৃহে 
সর্ধদা সুখভোগ করে, অতএব ন্ৃখসমুদ্ধির 
জন্য, প্রথমে স্বীলোকের লক্ষণ পরীক্ষা করা 
উচিত। দেহ, দেহের আবর্ত, গন্ধ কান্তি, 
অন্তঃকরণ, স্বর, গতি এবং বর্থ-_পণ্ডিতেরা 
লক্ষণের এই অষ্টবিধ স্থান কীর্তন করেন। হে 
মুনে! পাদতল হইতে আরম্ত করিয়া কেশ 
পর্যন্ত সর্বাঙ্গের শুভাগুভ লক্ষণ ক্রমে বলি- 
তেছি, শ্রবণ কর। পদ, পদতল, পদতলরেখা, 

গদানুষ্ঠ, পদাঙ্ুলি, পদনখ, পাদপুষ্ঠ, গুল্কদ়, 

পদওল ঢুখে দুাগ্ের শৃচক। চত্র, স্বস্তিক, 
শখ, পগ্ম, ধ্জ, মীন এবং আতপত্ররেখা) 
যাহার পদতলে, সে রাজপত্রী হয়। যে রমণীর 
পদতলে উদ্ধারেখ৷ মধ্যমান্গুলির সহিত মিলিত 
হইয়াছে, তাহার সম্পূর্ণ হুখভোগ হয়, আর 
ইন্দুর, সর্প এবং কাকের স্তায় রেখা ছুঃখদারি- 
দ্রের সচক। উন্নত, মাংদল বর্ডুল অঙ্গুষ্ 
অতুলনীয় হুখভোগের শুচক। বক্র, ভুস্ব 
এবং চেপ্ট। অঙ্গুষ্ঠ সবখসৌভাগ্যের বিনা- 
শক। বিশাল অন্গুষ্ঠ হইলে বিধবা হয় আর 
দীর্ঘানুষ্ঠ! নারী ছুর্ভগা হয়। 'ঘনসনিবেশ সমূন্নত 
কোমল অঙ্গু'লিই প্রশস্ত । দীর্ঘ অঙ্গুলি হইলে, 
কুলটা হয়, রশ অঙ্গুলি হইলে অতি নির্দনা 
হয়। ভুস্ব অঙ্গুলি অলপ আমূর লক্ষণ, কুটিল 
অঙ্গুলি হইলে, কুটিলব্যবহারযুক্তা হয়। চে্টা 
তন্গুলি হইলে দাসী হয়, বিরলাঙ্গুলি দারিজ্যের 
হৃচক। পদাঙ্গুলিচয় যদি পরম্পর উপধূ্ুপরি 
আরঢ় হয়, তবে মে রমন বু পতিকে (রক্ষক) 
বিনষ্ট করিয়৷ পরের দাসী হইয়া থাকে যে * 
রমণীর গমনে মার্গভুমি হইতে ধুলি উত্থিত হয়, 
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সে কুলত্রয়-বিনাশিনী পাংগুল! হইয়া থাকে। 
যে রমণীর গমন সময়ে কনিষ্ঠাঙ্গুলি ভূমি স্পর্শ 
করে না, সে এক স্বামীকে বিনষ্ট করিয়া দ্বিতীয় 
স্বামী পরিগ্রহ করে। যাহার অনামিকা অঙ্গুলি, 
ডুতলম্পুষ্ট হয় না, সেই ছুই স্বামীকে নিহত 
করে, আর হাহার মধ্যম! অঙ্গুলি ভূতল স্পর্শ 
ন| করে, সে তিন স্বামীকে নিহত করে । অনা- 
মিকা! এবং মধ্যম! এই ঢই অঙ্গুলি যাহার নাই, 
অথবা ন্ুদ্র, মে নারী পতিহীনা হয়; যাহার 
তর্জনী অঙ্গুলি অঙ্গুষ্টের সহিত একেবারে 
মিলিত, সে, কন্ঠা! কালেই কুলটা হয়, ইহা! 
নিশ্চিত প্রবাদ । লি, সমুন্নত, তাঅব্ণ, নুবৃত্ত 
পদনখ শুভনুচক | স্ীলোকের উন্নত, ন্বেদ- 
হীন, কোমল, মন্তণ, ম:২সল এনং শিরাবিহীন 
পাদপূষ্ঠ রাজ্জীতের, হৃচক। মধ্যনম পাদপুট 
দারিদ্র সচক, আর শিরাবহুল পাদপু 
যাহার সে রমণী সন্্যদা পথিভ্রমণশীল! হইয়া 
থাকে | পাদপুষ্ঠ রোমাঢ্য হইলে, দাসী 
হইতে হয়। মাংসহান পাদপৃঠ দুভাগ্যের 
লক্ষণ। শিরাহীন হ্ববর্ুল গাঢগুল্ৰ মঙ্গলপ্রদ 

বলিয়া কথিত হইয়াছে । আর দেখিতে নিয় 
ব1 শিথিল গুল্কদ্বয় দুর্ভাগ্যের হৃচক। যে 
রমণীর পান্গভাগ সমান, সে নারী শুভা; 
স্থলপাঞ্চ নারী হু্গা। যাহার পাঞ্ষি উন্নত, 
সে নারী কূলটা৷ হয়, দীর্ঘপাঞ্চিমতী নারী ছুঃখ- 
ভাগিনী হইয়। থাকে। যাহার জদ্ঘাদ্বয় সম, 
নল, রোমহীন, শিরাহীন, ক্রমব্ল এবং অতি 
মনোহর হইবে, সে রাজপত্বী হইবে। এক 
এক রোমকুপে যাহার এক একটা রোম, সে 
নারী রাজপত্তী হয়। ছুইটী রোমও সুখের 
লক্ষণ। কিন্তু যাহার তিনটা রোম থাকে সে 
বৈধবাডঃখ ভাগিনী হয়। বর্ডুল; মাংসল 
জানুযুগল প্রশস্ত । যাহার শিম্মাংস জানু, সে 
স্বৈরিণী হয়। অবর্ভূল জানু দারিদ্রের সুচক। 
বাহার উরুদ্বয়, শিরাহীন, করিশুণ্ডাকৃতি ঘন, 
মণ, নুবসডুল, রোমরহ্রিত, সে রমণী রাজপত্ী 
হয়।' ধোমশ উরু বৈধব্যের হৃচক, চেষ্টা উরু 
দুর্ভাগ্যের সুর মৃধ্যে ছিউযুক্তা উরু মহা- 

ছ£খের চক এবং কৰশতক উরু দারিদ্রের 
সৃচক। রমণীগণের চতুর্বিংশতি অঙ্গুলি পরি- 
মিত, মুন্নতনিতম্থশোভিত, চতুরআ্র কর্টিই 
প্রশস্ত । নিয়, চেপ্টা, দীর্ঘ, মংসহীন, কর্কশ, 
হরপ্ধ এবং রোযযুক্ত কন্ধি ছঃখবৈধব্যের হৃচক। 
রম্ণীগণের উন্নত, মাংসল, বিশাল নিতন্ম, 

মহাভোগের নুচক বলিয়া কথিত হইয়াছে, 
তত্তিনন নিতম্ব অহ্ুখকর জানিবে । যেনারীর 
স্ফিকৃদ্ধয় কপিথফলবং ব£ল, মাংসল, ঘন এবং 
বলিহীন, তাহার সন্তোন এবং ম্বখবৃদ্ধি হয়। 
যি নিপুল, কোমল এবং অল্প উন্বত 
বস্তি প্রশস্ত । রোমশ, শিরাল ও রেখান্কিত 

বস্তি শোভন নছে। গম্তীর ও দক্ষিণাবর্ত 
নাভি, মুখ সম্পদে তচক। বামাবর্ত, 
উত্তান এনং বা্ুপ্রঞ্থি নাভি, শুভম্চক নহে। 

বিশালকুক্ষিতুতা নারী হৃধিনী হয় এবং অনেক 
নুর প্রসব করে। মওুকের উদরের স্তায় 
গাহার বৃক্ষি, তাহার পুত্র রাজ হয়। যাহার 

বঙ্ষি উন্নত, সে ব্ঙ্গ্যা হয়; যাহার কুক্ষি 
বলিমুক্ত, সে প্রত্রজিতা হয় এবং যাহার কুক্ষি 
আবত্তযুক্ত, সে দাসী হইয়া থাকে। শ্রীলোকের 
সম, মাংসল মগ্লান্ি, কোমল এবং মুদৃষ্ট, 

পার্থদেশ সৌভাগ্য ও নুখের সৃচক এবং 
যাহার পায়, দৃশ্মশিরা উন্নত রোমযুক্ত 
হয়, সে অপত্যহীনা, ছুঃশীলা ও ছুঃখযুক্তা 
হয়। ঘাহার উধর ক্ষুদ্র, শিরাহীন ও মূতুত্বকৃ 
সে ভোগাট্য হয় ও বহুতর মিষ্টান্ন সেবন করে 

এবং কুম্ত, কুশ্বাণ্ড, এদঙ্গ ও ষবাকার উদর 
কিছুতেই পুর্ণ হয় না এবং এ প্রকার উদর 
দারিদ্রোর হৃচক। বাহার উদর অতিশয় 
পিশাল, সে অপত্যহীনা ও হুর্তগা হয়; 
যাহায় উদর লঙ্গমান. সে শ্বশুরঘাতিনী ও 
দেবরঘাতিনী হয়। যাহার মধ্যেদেশ কশ, সে 
নারী সৌভাগ্যবতী হয় এবং যাহার মধ্যদেশ 
ত্রিবলীযুক্ত, সে রমণী ভোগসম্পনা হয়। 
যাহার রোমাবলী, খু ও হুক্ষ, সেই স্ত্রী 
হুথের ত্রীড়াভূমি হয়। স্ত্রীগণের রোমাবলী, 
কপিলবর্ণ, কুটিল, শুনল এবং বিচ্ছিন্ন হইলে€ 



ঈগুত্রিংশ অধ্যায় 

চোধ্য, বৈধব্য; দৌর্ভাগ্য সচনা করে। যাহার 
হৃদয় রোমহীন, সম এবং নি্নত্ববর্তিত, সে 
ধশবর্ধ্যবতী ও পতিপ্রেমভাগিনী হয় ও বিধবা 
হয় না। বিস্তীর্ণচদয়। রমণী নিদয়। ও পুংশ্চলী 
হইয়া থাকে। যে ন্মুরীর জদয়ে রোম থাকে, 
সে নিশ্চয়ই পতিঘাতিনী হয় । অষ্টাদশ অঙ্গুলি 
পরিমিত, ীবর ও উন্নত বক্ষস্থলই নুখশ্চক 
এবং উহী, রোমশ, বিমম ও পুখু হইলে 
ুঃখৃচক হইয়। থাকে। রমণীণণের ঘন, 
বৃত্ত, দৃঢ়, গীন ও সম স্তনদয়ই প্রশস্ত। 
পুলাগ্র, বিরল ও ওক্ষ স্মদ্বয় হুঃখশচক। 
যাহার স্তন দক্ষিণে উন্নত হয়, মে পুত্রবৰতী ও 
স্ীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা হয় এবহ বাহার জ্বন 
বামে উন্নত হয়, মে সৌভাগান্ুন্দরী কন্তা 
প্রসব করে। স্তনদ্বয় ঘটাযন্্স্থ 'ঘটাতুল্য 
হইলে ছুঃশীলতার শ্চক হইয়া থাকে। 
পীবরাস্ত, সান্তরাল ও স্ুলোপান্ত স্তনদ্বয় 
শুতম্চক নহে। যাহার স্মননূল স্থল, শ্রমশঃ 
কুশ ও অগ্রভাগ তীক্ষ, সেই নারী প্রথমত; 
সুখভাগিনী হইয়া, পশ্চাং টা দুঃখ 
ভোগ করে। নুন, শামবর্ণ ও নুব্ূল 
চুঢ়কদয়ই প্রশস্ত । অস্ত্র, দীর্ঘ ও কুশ 
চুচুকদ্বয় কেশের সুচক। যে নারীর জক্রুথয় 
পীবর, সে, বহুতর ধন-ান্বতী হয এনং 
যাহার জক্র, £খাস্ছি, বিষম ও নিম্ন, সে 
হুঃখিনী হয়; অবদ্ধ, অনত, অধীথ ও অক্ুশ 
বন্বদ্য়, শুভকর হয় এবং বক্র, স্থল ও 
রোমবুক্ত স্বন্ধাদ্য় ৈ্ধব্য ও দ্াসাঠের 
সুচক। নিগটুসন্ধি অ্রস্তাগ্র ও নুমংহত 
্বন্ধদ্বয় শুভকর এবং সমু্রতাগ্র হন্দঘয়, বৈধব্য 

ও নিম্মীংস স্বন্ধদ্ধর অতিশয় ছুঃখ প্রদান 
করিয়া থাকে। সুক্ষরোমবিশিট, তু, হি 
ও মাংসল কক্ষদ্বয় প্রশস্থ । গম্ভীর, শিরাল, 
ম্বেদমেছুর কক্ষখয় প্রশন্ত নহে। রমণীগণর 
গটাস্থি গৃচুগ্রন্থি, কোমল, শিরাহীন, রোমহীন 
ও সরল বাহুদ্বয় প্রশস্ত । স্থুলরোমধুক্ত । 
বাহুদ্ধয় বৈধব্যের চক আর ভুম্ব বাহন্বয় । 

হূর্ভাগ্যের নুচক হইয়া থাকে। দৃষ্ঠমান- 

১৬৬" 

শিরাযুক্ত নারীগণের বাহদ্ব, বহু ক্েশের * 
সৃচক। অন্গুষ্ঠ এবং সমস্ত অঙ্গুলি মিলাইয়া 
সম্মধে আকুঞ্চিত করিলে যাহাদিগের হস্ত- 
যুগল কমলকোরকের স্তায় হয়, সেই মুগাক্ষী- 
দিগের বু হুখভোগ হহয়া থাকে। কোমল 
মব্যোননত, রক্তবর্ণ, অন্ত, সুশ্রী এবং প্রশস্ত" 
স্্গরেখাযুক্ত করতলদয় প্রশস্ত । বহরেখাযুক্ত 
করতল বৈধব্যের হৃচক। র্রেখাহীন করতল 
দারিছ্ের সৃচক। শিরাযুক্ত করতলবিশিষ্টা 
নারী ভিন্সুকী হয়। রোমহাঁন, শিরাহীন 
এবং সমুন্নত করপৃষ্ঠ শুভস্থচক। শিরাযুক্ত, 

রোমযুক্ত এবং শিম্মাংস করপৃষ্ট বৈধব্যের 
ৃচক। রক্তবর্ণ, ব্যক্ত, গভীর, স্লিপ, বর্তৃল 
ও পুর্ণ কররেখা রমণ্ট্র শুভভাগ্যের হুচক। 
করতলে ম২স্রেখা থাকিলে রমনী সৌভাগ্য- 
ব্তীহীয়। স্বস্তিক-রেখা থাকিলে ধনসম্পন্না 
হয় এবং পদ্মাকার্ রেখা থাকিলে রাজপত্বী ও 
রাজমাতা হয়। স্ত্রীলোকের করতলে চক্রা- 
বন্ত ব্রেখা, প্রদক্ষিণ নন্দ্যাৰও রেখা, শঙ্খরেখা, 
আতপব্রব্রেখা এবং কমঠাকার রেখা রাজ- 

মাহতের হৃচক। যাহার হস্তে তুলামানাকার 
রেখাদুয় থাকিবে, সে বণিকের পন্থী হয়। 
যে শ্থীলোকের বামকরে গজ, বাজী, বুষ, 
প্রাসাদ এবং ব্জ্রাকার রেখা থাকে, মে তার্থ- 
পর্যটক পুত্র প্রসব করিয়া থাকে। যাহার 
হস্তে শকট বা ধুগকাষ্ঠাকৃতি রেখ! থাকে, নে 
কুষকের পত্বী হইয়। থাকে। যাহার হস্তে 
চামর, অঙ্কুশ ও ধন্ুরেখ। থাকে, দে নিশ্চয় 
রাজপত্রী হয়। যে স্ত্রীর অন্গুষ্ঠমুল হইতে 
নির্গত হইয়া একটা রেখা কনিষ্ঠার মূল 
পধ্যন্ত স্পর্শ করে, পেই স্ত্রী পতিথাতিনী 
| হয়; অতএব সুধী ব্যক্তি দূর হইতেই 
তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। যাহার হস্তে 
ত্রিশূল, অসি, গদা, শক্তি এবং ছুন্দৃভির স্তায় 
রেখা থাকে, সেই রমণী, দান দ্বারা পৃথিবীতে 

রা ৷ ভেক, বুক, বৃশ্চিক, ঘর্গ, গন্দভ, 
 বিড়ালারুতি রেখা স্ত্রীলোকের, ছুঃখশ্চক। 

ৰ কীত্তিম্তী হয়। করচ্লস্থিত কন্ধ, 



১৭০ কাশীখণ্ড। 

সরল, বৃত্ত, বৃত্তনথ এবং কোমল অন্গুষ্ঠ শুভ- বর্ভুল, স্লিঞ্ধ এবং মধ্যস্থলে রেখা বিভুষিত 
হৃচক , উত্তম পর্বযুক্ত, দীর্ঘ, বৃত্ত এবং অধর, ভূঁপতিপত্রীত্বের সৃচক। কৃশ, প্রলম্ব, 
ক্রমশঃ কশ অন্গুলিনিচয় শুভ ফলের স্চক। স্ফুটিত এবং রুক্ষ অধর ছুর্ভাগ্যের সৃচক। 
চেপ্টা, স্ধুচিত, রাক্ষ এবং পৃষ্ঠে রোমযুক্ত | যে স্ত্ীলোকের নিধন ও শ্যাব ও স্থুল; 
অন্ুষ্ঠ অশুভ্চক হয়। অতিশয় হুন্ব, কৃশ, | সে বিধবা ও কলহকান্রিন: হয়। বরবণিনীর 

বক্রু এবং বিরল অঙ্গুলিসমুহ রোগের সৃচক । | উত্তরোষ্ঠ মন্ুণ, মধ্যে কিঞ্চিৎ উন্নত এবং রোম- 
বহু পর্ববযুক্ত অঙ্গুলিনিচয় দুঃখের শৃচক। | হীন হইলে শোভনভোগপ্রদ হইয়া থাকে এবং 
রক্তবর্ণশিখ এবং তুঙ্গ নখসমহ, রমণীগণের | ইহার বিপরীত হইলে বিপরীত ফল প্রদান 
শুভহ্চক হয় এবং নিয়, বিবর্ণ শুক্তিসদৃশ ও , করে। গোদুণের ্তায় শ্বেতবর্ণ, নি, দ্বাত্রিং- 
গীতবর্ণ নখসমুহ, দরিদ্রতার শ্চক। যে শং পরিমিত, নীচে ও উপরে সমভাবে অব- 
সমস্ত স্ত্রীর নখসমুহে শ্বেতবর্ণ বিন্দু থাকে, স্থিত এবং অঞ্প উন্নত দস্তসমূহ শুভহৃচক। 
তাহার প্রায় ন্বৈরিণী হয় এবং পুকুষগণেরও ; পতব্ণ, হাব, গুল, দীর্ঘ, ঘিপধাক্তি, শুক্তযাকার 
নখ এইরূপ হইলে তাহার! দুঃখী হয়। অন্ত: ও বিরল দস্তসমূহ দুঃখ ও দুর্ভাগ্যের নৃচক। 
নিমগ্ন ও মাংসল পুষ্টের বংশদণ্ড গুভশ্চক 1 নিঞ্* পরক্তিতে অধিক দন্ত থাকিলে, সে দিশয় 
হয়। রোমযুক্ত পুষ্ট বৈধব্যের নৃচক। কুগ্ণ, । মাঠনাশিনী হয়; বিকট দস্ত থাকিলে পতি- 
বিনত এবং শিরাধুক্ত পৃটদেশ ছুঃখন্চক। : হীনা হয় ও দন্তসমূহ বিরল হইলে নারী কুলটা 
সরল, সমাংস ও সমুন্নত কুকাটিকা শুভ”্চক । হইয়। থাকে। উপরিভাগে রক্তবর্ণ নিন্গে 
হয়। শুদ্ধ, শিরাযুক্ত, রোমাঢ্য, বিশাল ূ অঙ্গিতবর্ণ এবং কোমল জিহ্বা হইলে অতীষ্ 
এবং কুটিল কুকাটিকা অশুভন্চক। মাংসল, : মিষটদ্রব্য ভোগ করিয়া থাকে । মধ্যস্থলে সন্থীর্ 
ক্ভুল এবং চতুরঙ্গুলিপরিমিত কঠদেশ | ও পুরোভাগে বিস্তীর্ণ জিবা দুঃখের সৃচক। 
প্রশস্ত। রেখাত্রয়ান্ষিতা, অব্যন্রাস্থি এবং : যাভার জিহ্বা শুক্ুবর্ণ, তাহার জলে মৃত্যু হয়; 
সুসংহত গ্রীবাই প্রশস্ত । মাংসহীন, চেপ্টা, যাহার জিহ্বা শ্টামবর্ণ সে কলহপ্রিয় হয়; 
দীর্ঘ ও সন্ধুচিত শ্রীবা অশুভ-সৃচক। যাহার : যাহার জিহ্বা! মাংসল, সে দরিদ্র হয়; যাহার 
গ্রীবা অতিশয় মুল, সে ন্ধবা হয়; যাহার ! জিহ্বা লম্িত, সে অভক্ষ্য ভক্ষণ করে এবং 
গ্রীবা বক্র, সে কি্করী হয়; যাহার গ্রীব! . যাহার রমনা বিশাল, সে অত্যন্ত প্রমাদভাগিনী 
চেপ্টা, সে বন্ধ্যা হয় এবং যাহার গ্রীবা ক্র্ঘ, হয়। স্লিগগ, কোকনদতুল্য এবং কোমল তালু 
সে অপুত্রক হয়। বৃত্ত, গীন, স্ুকোমল এবং : প্রশস্ত। তালু মিতবর্ণ হইলে বিধবা, পীতবণ 
অঙ্গুলিদ্বয় পরিমিত চিবুক প্রশস্ত । যে রমণীর : হইলে প্ররজিতা কুষ্ণবাঁ হইলে অপত্যবিয়োগ- 
গুল, দ্বিধাবিভক্ত, আয়ত এবং রোমঘুক্ত ! গাড়িত৷ হয় এবং উহা। রক্ষ হইলে বহকুটুক্িনী 
চিবুক, ভাহাকে গ্রহণ করিবে না । চিবুকের | হইয়া থাকে । অস্থুল, সুবৃত্ত, ক্রমতীক্ষ, 
সহিত সংলগ্ন, নিলোম ও হৃত্ঘন হন শুভ- হ্থলোহিত ও অপ্রলন্ম কঠঘণ্ট৷ ( আলজিব ), 
হৃচক। বক্র, স্ুল, কশ, ভ্রম্ব এবং রোমশ শুভন্চক। সুল ও কু্*বর্ণ কণ্ঠঘণ্টী ছুঃখের 
হন শুভম্চক নহে। বৃত্ত, ীন ও সমুন্নত হৃচক। হাশ্কালে যাহার দস্তনিচয় বহিরত 
কপোলঘবয় শুভনুচক ! রোমযুক্ত, পরুষ, ন| হয়, গণুস্থল কিবিত প্ররধুল্ল হইয়া উঠে ও 
নিম ও নির্মাঘ কপোলঘ্য় অওভকর, : নয়নছয় নিমীলিত হয় না, তাহার হান্তই শুভ- 
এব ভগ্রাহা। সম, সমাংস, * হুন্গিধ, ! সুচক। সমবৃত্ত ও সমপুট এবং স্বল্পচ্চিদ্র- 

ুশান্ধযুক্ত, বর্তুল এবং পিড়বদনানুকারী | বিশিষ্ট নাসিকা শুভন্চক। স্মুলাগ্র, মধ্যন্র 
বদন, মুনীদিগেরই হয়। পাটলব্ণ, এবং সমুন্নত নাসিক প্রশস্ত নহে । আকুঞ্চিত ও 
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অক্ুণবর্ণ নাসিকাশ্র নৈৈধব্য-ক্রেশের হৃচক। 
নাসিক! চেপ্টা ও হ্ুম্ব হইলে পরপ্রেষ্যা হয়। 
নাসিকা যাহার দীর্ঘ, সে. কলহপ্রিয়৷ হয়। যে 
বমনীর ক্ষুত (হাচি) দীর্ঘ ও তিন চারিটা 
একত্রে হয়, মে দীর্ঘায় হইয়া থাকে। 
প্রান্তভাগ রক্তবর্, রুষর্কৃতারকাযুক্ত, গোহুদ্গের 
হ্যায় গুরুবর্ণ, হুন্গিক্ধ এবং কুষ্ণবর্ণপক্ষনযুক্ত 
লোচনঘয় শুভকর হইয়! থাকে । যে উন্নতনয়ন। 
সে অল্লামু হয়। বৃন্তনয়ন! রমণী কুলট] হয় । 
যাহারা মেষাক্ষী, মহিমাক্ষী ও কেকরাক্ষী, 
তাহার! ছুঃখভাগিনী হয়। যাহার চক্ষু গোরুর 
ন্যায় পিঙ্গলনর্ণ, মে অতিশয় কামুকী হয়। 
পারাবতাক্ষী নারী হুঃশীল! হয়; রক্তাক্ষী স্বী 
পতিনাশিনী হয়; কোট্রাক্ষী নারী, অতি 
ুষ্টা! হয়: গজনেত্র/ রমণী শোভন! হয় 
ন|। যাহার বামচক্ষ কাণ হয়, সে পুংস্চলী 

হয় এবং যাহার দক্ষিণ চন্ু কাণ হয়, 
মে বন্ধ্যা হয়। মধুর পিঙ্গলবং নয়ন 
রমণী ধনধান্তশালিনী হয়। নুন, সি, 
কষ্ধবর্ণ ও সুক্ষ পক্ষমাবলী মৌভাগ্যের স্চক। 
কপিলবর্ণ, বিরল এবং স্কুল পক্মাবলী থাকিলে 
নারী নিন্দনীয় হয়। হুব্ল জি, কুসখবণ, 
অমিলিত, কোমলরোমযুক্ত এবং কাম্মুকাকৃতি 
দথয়ই প্রশস্ত। খররোমধুক্ত, বিকীর্ণ, সরল, 
মিলিত, দীর্ঘরোমবিশিষ্ট এবং পিঙ্গলর্বা 
ভ্রদ্য় অমঙ্গলচ্চক হয়। লম্ববান এবং 
শুভাবর্ত কণদ্বয় সৃখকর ও শুভল্চক। 
শদ্ধ.লীবর্িত, শিরা কুটিল ও কুশ 
কর্ণৰয় নিন্দনীয়। শিরাবিহীন, নিলোম, 
অধ্থচন্দ্রাকতি, অনিম্ম এবং অঙ্গুলিত্রয়- 

পরিমিত ভালদেশ নারীর লৌভাগ্য এবং 
আরোগ্যের কারণ। স্বস্তিকরেখ! সম্পন ললাট 
রাজ্যনম্পত্হুচক। যাহার মস্তক লম্গভাবে 
অবস্থিত, সে নিশ্চয় দেবরঘাতিনী হয় । রোমশ 
শিরাল ও উন্নত মস্তক হইলে রোগিণী হইবে 
জানিবে। সরল সীমস্তদেশ প্রশস্ত । সমন্নত 
করিকুত্তাকার ও নুবৃস্ত মৌলি সৌভাগ্য ও 

। গ্রশ্বধ্যের হুচক। যাহার মস্তক স্কুল, সে 

১৭১, 

বিধব! হয়; যাহার মস্তক দীঘ, সে বেষ্যো 
হয় এবং যাহার মস্তক বিশাল, ছে দুর্ভাগা 
হইয়! থাকে । অলিকুলের স্ায় কান্তিসম্পনন, 
সৃক্ষা দগ্ধ, কোমল, কিকিদাকুষ্চিতাগ্র কুটিল- 
কুস্তল অতি শুভমচক। পরুষ ক্ষুটিতাগ্র, 
বিরল, পিঙ্গলবর্ণ, লঘু ও রক্ষ কেশসমূহ ছুঃখ, 
দারিদ্য এবং বন্ধের সৃচক। স্ত্রীলোকের 
জদ্ধয়ের মধাস্থলে বা ললাটে মশকরেখা 
থাকিলে, তাহ! রাজোর শৃচক হয়। রমণীর 
বাম কপোলে শোণবর্ণ মশবঞ্জরেখা বহতর 

' মিষ্টান্ন ভোগের শ্চক। বমণীর জ্দয়ে তিলক, 
কিংবা প্গু, বস্ত্র, অন্কুশ, ধ্বজ বা ত্রিশ্লাদি- 
চিন, সৌভাগাহ্চক। যাহার দক্ষিণস্তনে 
শোণব্্ণ তিলক ঝা পদ্ধাদি -চিহ্ু থাকে, সে চার 
কন্তা এবং তিন পুত্র 'প্রমব করে। যাহার 
বামস্তক্ন তিলক বা পদ্ার্দিচিহ্ু থাকে, সে 
প্রথমে একটা পুত্র প্রসব করিয়া বিধনা হয়। 
যাহার গুহের দক্ষিণ ভাগে তিলক থাকে, সে 

রাজপত্বী হয়, অথব। রাজমাত। হয়। রাজ্জ- 
মহিধীরই নামিকার অগ্রভাগ্ে রক্তবর্ণ মশক- 
চিহ্ন দেখা যায়। নাসিকার অগ্রভাগে কষ্ধ্্ণ 
মশক-চিহ্ল পতিবিনাশের এবং অসতীত্রে 
শচক। নাভির মিরে তিলক, মশক ও পদ্বা্দি 
চিচ্ল শুভশ্চক। গুল্ফলদেশ মশক বা 
তিলক-চিহ্ু দরিদ্রতার হৃচক। কর, ক্ণ 
কপোল অথন৷ বামকগ্ঠে তিলক, মশক এবং ' 
পদ্ণদি-চিহ্কের মধ্যে যে কোন একটা চিহ্ন 
থাকিলে নারী শ্রথমগঠে পুত্র প্রসব করে। 
যাহার ললাটে বিধিপিধিত ত্রিশ্লচিহ্ন থাকে, 
সে ব্ুমহত্র স্বীর উপর আধিপত্য লাভ করে। 
যে স্্ী নিদ্রাবস্থায় দন্তে দন্তে কট কট শব 
করে বা প্রলাপ করে, নুলক্ষণা হইলেও 
তাহাকে বিনাহ কর! উচিত নহে। হস্তের 
রোমসমূহ প্রদক্ষিণাবর্ত হইলে ধর্মরন্চক হয় ? 
এবং বামান্ত হইলে শুভমৃচক হয় না। নাভি, 
কর্ণ ও বক্ষঃস্থলের দক্ষিণাবর্ত রোম শুভহ্চক। 
পুষ্টবংখের দক্ষিণে 'দক্ষিণাবন্ত বুসহখ্ 
হৃচক। পুষ্ঠের মধ্যস্থল নাভির স্যার বর্তুলা- 
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কার হইলে, রমণী দীর্দায; ও পুত্রবতী 
হইয়া! থাকে। রাঙ্গমহিধীরই স্ী-আক্গর 
উপরে দক্ষিণাবর্ত রোম থাকে। শকটাকুতি 
দক্ষিণাব্্ত হইলে, বত অপত্য এবং ব্ছ হুখও 
ইয়। কটির রোমাবর্ভ যদ্দি গুহা পর্যন্ত 

 বিস্তুত হয়, তাহা হইলে, পতি এবৎ অপত্য- 
নাশ হইয়া থাকে। পুষ্ঠের রোমাবর্তদ্য় যৰি 
উদর পধ্যন্ত বিস্তৃত হয়, তাহা হইলে শুভকর 
হয় না। সেই একটা আবর্ত নারীকে পতি- 
ঘাতিনী করে?অন্যটা তাহাকে পুংশলী করিয়। 
থাকে। রোম দক্ষিণাব্ত কগস্কিত হইলে 
দুঃখ ও বৈধব্যের শুচক হয়। যাহার সীমঞ্তে 

কিংবা ললাটে দক্ষিণানও থাকে, তাহাকে 
প্রযত্রসহকারে দ্র হতেই পরিত্যাগ করা 
বিপ্নি। যাহার কুকাটিকার মধ্যস্থলে বামাবন্ত 
বা দক্ষিণাবর্ত রোমসপুঙ্গ থাকে, মে বহসরের 

+ ভিতর পতিকে বিনষ্ট করে। মস্থকে একটা 
ও বামভাগে দুইটা বামাবর্ত দশ দিনের মধ্যেই 
পতিবিনাশের সুচক। অতএব হুবুদ্ধি-বাণ্তি 
দূর হইতেই মেই আবর্তবতী নারীকে পরি- 
ত্যাগ করিবে। যাহার কটিতে আবন্ত থাকে, 
সে কুলটা হয়; যাহার নাভিতে আবন্তক 
থাকে সে পত্ব্রিতা হয় এবৎ যাহার পটে 
থাকে, সে পতিনাশিনী অথব1] কুলট। হয়। 
্বন্দ বলিলেন, যে স্কী হুলক্ষণ! হইয়াও ছুঃশীলা 

"হয়, সে কুলক্ষণার শিরোমণি ; যে স্ত্রী অল- 
ক্ষণ! হইয়াও সাধ্বী হয়, সেই স্ত্রী সকল 
হুলক্ষণের আশ্রয়। বিশ্বেশ্বরের অনুগ্রহে, 
হথলক্ষণাক্রান্তা, হৃচরিত্রা, নিজের বশব্ডিনী 
ও পতিদেবতা স্ত্রী গৃহস্থাশ্রমে পাওরা যায়। 
পুর্বজন্মে কুমারীগণকে যাহার! বিবিধ অল- 
হ্কারে অলঙ্কুত করিয়াছে, সেই সকল 
রমণীই ইহজন্মে নুরূপা হইয়া থাকে। 
যাহার! পূর্ববজন্মে কোন পুণ্যতীর্থে স্নান বা 
দেহ ত্যাগ করিয়াছে, তাহারাই ইহজন্মে 
লাবপ্যময়ী ও হুলক্ষণা হয়। যাহারা 
পদে, জগম্মাতা ভবানীর পুজ৷ করিয়াছে, 
তাহারাই সুন্দর চরিত্রযুক্তা হয় এবং পতি 

কাশীখণ্ড। 

তহাদের বশবর্ত। হয়। পতি যাহাদের অনু- 
কুল, সেই সকল হুশীল! হরিণনয়ন1 রমণী- 
গণের এই স্থানেই র্গ ও মুক্তিম্থখ ; কেননা, 
নূলক্ষণের ফলই তাই। প্রমদ্াগণ, স্বীয় 
মুচরিত্র এবং হলক্ষণ্সমূহের লে স্বল্গাযু 
স্বামীকেও দীর্ধ-জীবী করিয়া আন্ন্দভাজন 
করেন। অতএব বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ প্রথমে 
লক্ষণপমূহ পরীক্ষা করিয়া, হুর্লক্ষণ পরিত্যাগ 
পূর্বক, হুলক্ষণ। স্ীকেই বিবাহ করিবে। 
হে কুস্তযোনে ! আমি গৃহিগণের সুখের জন্ 
ন্মীলক্ষণ-সমুহ কীর্তন করিলাম) এক্ষণে 
নিবাহুসমুছ *লিতেছি শ্রবণ কর। 

নপগ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৭ ॥ 

অগ্রাত্রিংশ অধ্যায়, 
গৃহি-সদাচার। 

প্নন্দ কহিলেন,_-হে অগস্ত্য ! ব্রাহ্ম, দৈব, 
আর, প্রাজাপত্য, আহর, গান্ধর্ব, রাক্ষম ও 
পৈশাচ এই আট প্রকার বিবাহ কথিত আছে। 
তন্মধ্যে, বরকে আহ্বান করিয়। সালঙ্কার। 
কন্ত। প্রদান করিলে ব্রাক্ম বিবাহ বলে; এই 
বিবাহে বিবাহিত কন্তার গর্ভজাত পুল এক- 
বিংশতি পুরুষ উদ্ধার করে। যজ্ঞকর্খ্বে রত 
গ্তিকূকে কন্তা। দান করিলে দৈব বিবাহ বলে; 
তদ্গর্তজাত সন্তান চতুর্দশ পুরুষ পবিত্র করে। 
বরের নিকট গো-মিন লইয়া কন্তা দিলে 
আধ বিবাহ কহে; তহৎপন্ন পুত্র ছয় পুরুষ 
উদ্ধার করে। “তোমর! উভয়ে গাহ্স্থ্য ধশ্ব 

পালন কর” এই বথ৷ বলিয়া বরকে কন্তা 
প্রদত্ত হইলে প্রাজাপত্য কহে; এই কন্ঠার 
তনয় ছয় পুরুষ পধ্যন্ত পুত করে। এই চারি- 
প্রকার বিবাহ ব্রাহ্গণগণের ধশ্মান্নুগত। ধন দ্বার! 
ক্রয় করিলে আম্ুর, পরস্পরের অনুরাগে 
গান্ধদর্ঘ, বলপুব্বক কন্তাহরণে রাক্ষল-_-এই 
বিবাহ সঙ্জননিন্দিত ও কোন ছলে কন্যা! হরণ 

করিলে পৈশাচ বিবাহ--ইহা গহিত কথিত : 
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হয়। এতম্সধ্যে গান্বর্ব, 'মানুর ও রাক্ষস এই 
তিন বিবাহ ক্ষত্রিয় ও বৈশের প্রায়শঃ টিয়া 
থাকে; কিন্ত অ্ম পৈশাচ বিবাহ অতি পাপ- 
ময়, পাপিষ্ঠদিগেরই মধ্যে প্রচলিত থাকিতে 
পারে। সজাতীয় ধিবাহ কালে পাণিগ্রহণ 
পূর্বক বিবাহ করিবে ; কিন্তু ক্ষত্রিয়কন্তা শর, 
বৈশ্যাকন্তা প্রতোদ ( পাঁচন বাড়ি) ও শুদ্রকন্তা 
বসনাঞ্চল যে গ্রহণ করিবে, ইহা! অসবর্ণপরিণয় 
স্থলেই উক্ত হইল ও তাহাই দুষ্ট হইয়া থাকে। 
সমান সমান বর্ণের বিবাহ স্থলে সকলেই' 
পাণিগ্রহণ করিবে, এই বিধি জানিও। ধন্মু- 
সঙ্গত বিবাছে ধন্মিষ্ট শতব্বজীবী সন্তান হয় ও 
অধন্থ্য বিবাহে অধাম্মিক, হতভাগ্য, নিন, 
অল্পজীবী সন্তান হইয়া! থাকে । খতুকালে 
পত্বীগমনই গৃহস্থের পরম ধৰ্ম অথবা নারী- 
দিগের প্রতি যে বর আছে, তাহ] শরণ করিয়। 
কামনান্রমারে গমন করাও ধন্মম্ধো গণ্য । 

দিবসে “গমন পুরুষের পরমার়ুঃক্ষয়কর ; 
অতএব মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তি দিবাভাগ ও সমস্ত ' 

. পর্লাদিন যত্বপুর্বক পরিত্যাগ করিবে। স্্ী- 
লোকের খতুকাল যোড়শরাত্রি; তন্মধ্যে 
প্রথম চারি রাত্রি গহিত ; মুখ রাত্রিতে গমনে 
পুত্র ও অবুগ ব্রাত্রিতে গমনে কন্ঠ উৎপন্ন 
হইয়া থাকে । ছুঃস্থচন্দ, মঘ1! ও মূলা নক্ষত্র 
ত্যাগ করিয়া, বিশেষতঃ পুংনক্ষত্রে, শুচি হইয়া 
পত্রীতে উপগত হইবে, তাহা হইলে পুরুষাথ- 
সাধক শুচি পুত্র জগ্িবে। আধ বিবাহে যে 
গোমিখুন দানের কথা বলা হইয়াছে, তাহা 
প্রশস্ত নহে; কারণ কন্ঠা সম্বন্ধে যংকিবিৎ 
শুক্কেও কন্তাবিক্রয়জনিত পাপ হইয়া! থাকে। 
অপত্যবিক্রয়ী প্রলয়কাল পধ্যন্ত বক্ট্রুমি- 
ভোজন নামক 'নিরয়ে বাস করে; অতএব 
পিতা, কন্ঠার কিঞ্িন্মাত্র ধনেও জীবিকান্বিবাহ 
করিবে না। পিত্রাদি বান্ধবগণ মোহবশতঃ 
সত্রীধন উপজীবিকা করিলে, তাহারা কেবল 
নরকগামী হয় না, তাহাদিগের পূর্বপুরুষগণও 
নরকে গমন করে। যথায় পতি, পত্বীর উপরে 
সৃত্ত 
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সাক্ষাৎ লক্ষ্মী ও বিষ সন্ত্টচিন্তে বাস করেন । 
বাণিজ্য, রাজসেবা, বেদপাঠবর্জন, কুবিবাহ ও 
কর্মলোপ এই কয়েকটী কুলের অধঃপতনের 
কারণ । গৃহস্থ প্রতিদিন বৈবাহিক বহ্ছিতে 
গ্ুহাকম্ম, পঞ্চযজ্ঞ ও দৈনন্দিন পাকক্রিযা 
সমাধা করিবে। উদৃখল, মুষল, পেষণী 
( শিললোড়| :, চুল্লী (আখ), জলকুম্ত ও 
সম্মার্জনী এই পাচটি গৃহস্থের দৈনিক হৃনা 
( জীবহিৎসার স্তান। এই স্্ীচটা হ্নাদোষ 
নিরাকরণের জঙ্ঠ গুহস্থের শ্রেয়স্কর বক্ষ্যমাণ 
পর্যন্ত নিদিষ্ট হইয়াছে। অধ্যয়ন ও 
অধ্যাপন, বরহ্গযন্দ ; অগ্নাদি দ্বারা পিততর্পণের 
নাম পিচমন্ঞ ও; হোমের নাম দেব্যজ্ঞ ১ 
বৈশ্বাদেৰ বলির নাম উতযজ্ঞ ও অতিথিসেবার 
নামঞ্নুযজ্ঞ। গৃহস্থ পিষ্টিলোকের প্রীতির 
জন্য অন্ন, জল, দুগ্ধ, কল ও মুল দ্বারা প্রতি" 
দিন শ্রান্ধ করিবে। সতপাত্রে গোদান 
করিলে যে পুণ্য লাভ হয়, ভিক্ষুককে যথাবিধি 
সন্মান করিয়া ভিক্ষা দিলে সেই ফল লাভ 

: হইয়া থাকে । তপস্যা ও বিদ্যারূপ ইন্ধনে 
প্রদীপ্ত ত্রা্গণের মুখরূপ অনলে হব্যকব্যের 
আল্ুতি দিলে, ছুত্তর পাপসমুদ্র ও বিদ্বরাশি 
হইতে গৃহস্থ উদ্ধার লাভ করে। অতিথি 
সতকুত না হইয়৷ যাহার %হ হইতে হতাশ 
ভাবে প্রতিগমন করে, সে তৎক্ষণাৎ আজন্ম- 
সপি“ত পুণ্যের বহির্ভূত হয়। অতএব অতি- 
থির সন্তোষের জন্ প্রিয়বাক্য, শয়নার্থ তৃণ, 
বিশ্রামভমি ও পাদপ্রক্ষালনার্থ জল অন্ততঃ . 
দেওয়া উচিত। যে গৃহস্থ আতিথ্যলোভে 
পরান্ন ভোজন করে, সে ঘৃত ছইয়া সেই অন- 
দাতার পশুরূপে জন্ম গ্রহণ করে, এবং এঁ অন্ব- 
দাত৷ তাহার পুণ্য প্রাপ্ত হয়। অতিথি সৃষ্ধ্য 
অস্তমিত করিয়া গৃহে আমিলেও তাহাকে 
যত্রপুর্বক সৎকার করিবে; অন্তথা অসতকৃত 
হইয়! অন্া্র গমন করিলে গৃহস্থকে পাপরাশি 
প্রদান ক্রিয়া থাকে।* এই জগতে আন্িথির 
অবশিষ্ট অগ্ন ভোজন করিলে দীর্ঘায়ু ও ধন. 

ও পরী, পতির উপরে তুষ্ট, তথায় বান্ হুইয়৷ থাকে আর. অতিষ্রিকে. প্রত্যাখ্যান 
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করিয়া অন্নভোজন করিলে গহস্থ পাপগ্রন্ত 
হয়। বৈশ্বদেব বলির অন্তে অথবা হ্ধ্যাত্ত- 
কালে আসিলে অতিথি কছে; তৎপুর্ব্বে 
৯ কিংবা কোন স্থানে দৃষ্টপূর্নন ব্যক্তি 
অতিথি মধ্যে গণ্য নহে। ব্রাঙ্গণ হস্থে বলি- 
পাত্র গ্রহণ করিয়াছে, ইত্যবসরে যদি অন্য 
অতিথি আসে, তাহা হইলে তাহাকে সেই বলি 
প্রদান করিয়া নি অন্নপাক করিয়া দিবে। 
নববিবাহিতাস্ী, পুক্রবধূ, ভুহিতা, বালক, 
গর্ভিণী ও রুগ্ন ব্যক্তিকে অতিথির অগ্রে ভোজন 
করাইবে; খ্রতদ্বিষয়ে কোন নিচার করিবে না। 
গৃহস্থ পিতলোক, দেবতা ও মন্তষ্যকে অন্ 
দিয়। অবশিষ্ট ভোহ্ুন করিলে অমুত ভোজন 
করে আর যে উদ্রপরায়ণ বাক্তি আপনার 
নিমিভ পাক করিয়। ভোজন করে, সে কেবল 
পাপ ভোজন করে। গ্রহস্থ ব্যক্তি মধ্যান্- 
কালীন বৈশ্বদেব বলি তয়, করিবে ও তাহার 
পত্বী সায়ংকালে সিদ্ধ অন্ন অমন্ত্রক বলি 
দিবে। ইহাকেই সায়ংকালীন নৈশ্বদেব-বলি 
বলা যায়।. ইহা! সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে 
বিহিত। ব্রাহ্মণ বেদাধ্ায়ন করিলেও যি 

বৈশ্বদেব ও অতিথিসংস্কার বর্জিত হয়, তাহা 
হইলে তাহাকে বৃ্গল বলে। যাহারা বৈশ্ন- 
দেববলি ন1 করিয়৷ ভোজন করে, তাহারা ইহ্- 
লোকে নিরম্ন হয় ও দেহান্তে কাকযোনি 
প্রাপ্ত হয়। ব্রাহ্মণ অনলস ভাবে প্রতিদিন 
বেদোক্ত স্বকীয় কম্ম কবিবে; যথাশক্তি 
তাহা করিলে ন্বর্গগামী হইয়া থাকে। 
য্ঠী, অষ্টমী, চতুদ্দশী ও পঞ্চদশী তিথিতে 
তৈল, মাংস, রে ও ক্ষৌরকর্ম্মে পাপ 
নিয়ত আশ্রয় করিয়া থাকে । বান্গ্রন্ত, উদয় 
ও অন্তগমনোন্ুখ, নভোমধ্যগত ও জলে প্রাতি- 
বিদ্বিত হূরধ্যকে অবলোকন করিবে না । জল- 
মধ্যে আশ্বরূপ দেখিবে না বারি বর্ষণকালে 
ধাবমান হইবে না, বংসবন্ধন রজ্দ্ব লঙ্ঘন করিবে 
নও নগ্নাবস্থায় জলমব্যে প্রবেশ করিবে না। 
দেঁবগৃহ"শবপ্র, ধেহু, মধু উদ্ধত মুতিকা, ছৃত, 
জন্বৃদ্ধ।. বয়োবৃদ্ধ, বিদ্যাবৃদ্ধ, তপন্থী অর্ববৃক্ষ 

কাশীখণ্ড। 

চৈত্যবৃক্ষ, গুরু জলপুর্ণ কুম্ত, সিদ্ধান্ন, দধি ও 
সর্ধপ ইহাদিগকে গমনের সময়ে দৃক্ষিপাবর্তে 
করিবে। রজোদর্শন কালে তিন দিন পত্বীতে 
উপগত হইবে না। পত্বীর সহিত একপাত্রে 
ভোজন করিবে না এবং একবন্ত্রে ও উৎ্কট 
আসনে বসিয়া আহার করিবে না। তেজো- 
লাভের ইচ্ছা! থাকিলে দ্বিজশ্রেষ্ঠ পত্বীর ভোজন 
করিবার কালে তাহাকে দর্শন করিবে না। 
দীর্ঘজীবনের প্রার্থী হইলে দেবতা ও পিতৃগণকে : 
নিবেদন না করিয়া কখনই নবান্ন ভোজন 
করিবে ন! ও পশুষাগ না করিয় মাংস ভক্ষণ 
করিবে না। গোষ্ঠ বীক, ভম্ম ও যাহাতে 
প্রাণী বিদামান আছে এতাদশ গর্তে, কিংবা 
গমন করিতে করিতে ও দণ্ডায়মান ভাবে 
অথবা গো) ত্রাহ্মণ, হৃধ্য, বাঞু, অগ্সি, চ,ক্দ জল 

ও গুরুজনকে দর্শন করত মলমৃত্র ত্যাগ করিবে 
না। কাঈ, লোষ্ট, তণ ও পত্র প্রভৃতি ছার! 
ভুমি আরূত করিয়া বন্মে মস্তক আচ্ছাদন করত 
মৌনাবলম্বনপূর্বাক ব্নাত্র পরিত্যাগ করিবে। 
রাত্রিকালে ও দিবসে ছায়ায় ও অন্ধকারস্থলে, 
ভয়স্থানে এবং প্রাণবাধ সময়ে যে কোন দিকে 

মুখ করিয়া মলমৃত্র ত্যাগ করিতে পারে। মুখ 
দ্বারা অগ্নিতে ফুৎকার করিবে না, নগ্রাবস্থায় 
নারী দর্শন করিবে না, অগ্গিতে পদদ্বয় উত্তপ্ত 
করিবে নাও অমেধ্যবস্থ নিক্ষেপ করিবে না। 

প্রাণিহিংস।, ছিসন্ধ্য ভোজন ও সন্ধ্যাকালে ঝ 
পশ্চিমান্ত ও উত্তরাশ্র হইয়া শয়ন করিবে না। 
দীর্ঘজীবনে কামনা থাকিলে অঁলমধ্যে বিগুত্র ও 
নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিবে না, বসের দুঞ্চপান 
কালে বলিয়৷ দিবে না ও ইন্দ্রধন্ত কাহাকেও 
দেখাইবে না। নির্জন গৃহে একাকী শয়িত 
হইবে না, নিদ্রিত ব্যক্তিকে জাগরিত করিবে 
না! একাকী পথে চলিবে না ও অঞ্জলি সহ- 
যোগে বারি পান করিবে না। যে ব্যক্তি স্বয়ং 
শ্রাদ্ধ করিয়া অজ্ঞান বশতঃ পরকীন্প শ্াছে। 
ভোজন করে, সে পাপভাগী হয় ও দাত, 
আাদ্ধকল লাভে বঞ্চিত হয়। দিবাভাগে উদ্ধৃত 
সার ছুষ্ধ প্রভৃতি ও (রাত্রিকালে দধিভক্ষণ 



অগ্রান্তিংশ অধ্যায় । 

নিষিদ্ধ। খতৃমতীর সহিত একত্র বাস করা 
উচিত নহে ও রাত্রিকালে আকঠ ভোজন 
অন্ধৈ। নৃত্যগীতবাদ্যে আসক্ত হইবে না ও 
কাংসপাত্রে পাদ প্রক্ষালন করিবে না, ভগ্রপাত্রে 
ভোজন করিবে না $ অস্থি প্রভৃতি অন্খচি 
পদার্থ সম্পর্কে অপবিভ্রস্থানে অবস্থান করবে 

না। গোপূৃষ্ঠে আরোহণ, চিতাবূম, নদীসম্তরণ 
নবোদিত সুর্যের রৌদ্র ও দিবানিদ্রা দীর্ঘ- 
জীবনেচ্ছ ব্যক্তির ত্যাগ করা উচিত। স্বানান্তে 
গাত্র মার্জনা, পথে শিখাত্যাগ, মজক কম্পন, 
পাণ দ্বার আঙগনাকধণ, দণ্ড দ্বারা নখলোমোং 
পাটন এবং নথ দ্বারা নখ ও তৃণচ্ছেপন কর৷ 
কত্বব্য নহে। শুভাকাক্ষায় কোন কম্মে প্রবৃত্ত 

হইয়া তাহা কদাচ ত্যাগ করিবে না, নিজগৃহে 
কিংবা পরগৃহে অদ্ার দিয়! গমন নিষিদ্ধ, পণ 
ব্যাতিরেকে অক্ষক্রীড়া করিবে না এবং রোণী 
কিংবা অধার্ম্িকদিগের সহিত একত্র উপবেশন 
করিবে না, নগ্রাবস্থায় শয়ন ও পাণিতলে বহু 
অন্ন লইয়া ক্রমশঃ ভোজন করা বিধেয় নহে। 
আর্দে চরণ করমুখে ভোজন করা কত্ৃব্য ; 
তাহ হইলে দীর্ঘজীবী হয়। আর্্ চরণে 
শয়ন, উচ্ছিষ্ট অবস্থায় ইতস্ততঃ গমন এনং 
শয্যাতলস্থিত ছুইয়। অশন, পান ও জপ 
ব্রাহ্মণের কর্তব্য নহে । পাছ্কা ধারণ করিয়। 
বা! দণ্ডায়মান হইয়। আচমন ও ধারাজল পান 
কর! উচিত নহে ও মুখাভিলাধী ব্যক্তির 
বাত্রিকালে তিলোতপন্ন খাদ্য ভক্ষণ গহিত। 
মলমূত্র দর্শন, উচ্ছিষ্টাবস্থায় মস্তক স্পর্শ এপং 
তুষ, অঙ্গার, ভম্ম, কেশ ও ময়য়পাত্রের ভগ্র- 
খণ্ডের উপর আরোহণ করা অবৈধ । পতিতের 
সহিত বাস করিলে নিজে পতিত হইতে হয় 
অতএব তাহা করিবে না। শুদ্রকে কদাচ 
বৈদিকমন্ত্র শ্রবণ করাইবে না, তাহ! করিলে 
ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ্যহানি ও শূদ্রের ধর্ম্ম হানি হয়; 
শৃদ্রকে ধম্মব উপদেশ দিবে না; তাহা হইলে 
শ্রেয়োহানি হইয়া থাকে । কারণ দ্বিজশুশ্রীাই 
শৃদ্রগণের পরমধর্্ম বলিয়া কীর্তিত 'হয়। 
'মন্তককণ্ডয়ন, মন্তকে করাধাত, ক্রোশন ও 
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কেশোল্ল,ধন শুতদায়ক নহে। লোভ বশতঃ . 

শান্বাবিরুদ্ধাচারী ভুপালের প্রতিগ্রহ করিলে 
ব্রাহ্মণ সবংশে তামিত্র প্রভৃতি একবিংশতি 
নরকে গমন করে। ত্বকালে বিচ্যুদৃগর্জন, 
বর্ধাকালে দিবা ভাগে পাংশুবর্ধণ ও রাত্রিকালে 
মহা বামুধ্বনি হইলে অনধ্যায় কীর্তিত হয়। 
উক্কাপাতে, ভূমিকম্পে, দিগ্দাহে, ধূমকেতৃদয়ে, 
সায় ও প্রাতঃসন্ধ্যাসময়ে, শৃদ্রসন্লিধানে, 
রাজার সতকাশৌচে, চন্্র-সূর্্য গ্রহণে, অষ্টকা, 
চতুর্দশী, অমাবন্তা, পৃণিমা ও প্রীতিপদ্ তিথিতে, 
শ্ান্ধীয় পঞ্ান্ন ভোজনে, হস্তী ও উ্্রের ম্ধ্য- 
গমনে, শুগাল গর্দভ ও উষ্ট্রের নিনাদে, 
রোদনধ্বনি অবণে, বহুলোকের সমাগমে, 
উপাকশ্মী ও উৎসর্গ নামক কর্মে, নৌকায়, 
পথে বুক্ষোপরি, জলমধ্্ড আরণ্যক নামক 
বেদৈকদেশের অধ্যয়নান্তে এবং বাণ ও সাম- 

বেদের নিনাদ শ্রবণে অন্ধ্যায় জানিবে। 
এই সকল অনধ্যায় কালে ত্রাঙ্গণ কদাচ বেদ 
ও বেদার্গ অধ্যয়ন করিবে না । ভেক, মার্্জার, 
কুকুর, সর্প ও নকুল গুরু ও শিষ্ের মধ্য দিয়া 
গমন করিলে অধ্যয়নে নিবৃত্ত থাকিবে। 
চতুর্দশী, অষ্টমী, অমাবস্া ও পুর্ণিমাতিথিতে 
ব্্ষচর্ধ্য অবলন্গন করিবে। এই জগতে 
পরস্মীগমন জীবনহানিকর, অতএব, তাহ! 

দূরে পরিহার করিবে। পূর্র্ববিভব গত হই- 
য্লাছে বলিয়া আপনাকে অবজ্ঞা করা উচিত 
নহে ; কারণ, উদ্যোনী পুরুষের পক্ষে বিদ্যা 

| কি সম্পদ কিছুই দুর্লভ নহে। হে কুস্ত- 
যোনে। লোকে সত্য অথচ প্রিয় কথা বলিবে, 

সত্য অথচ অপ্রিয় বলিবে না ও মিথ্য 

অথচ অপ্রিয়ও বলিবেনা, ইহাই ধশ্ব 
জানিবে। কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইলে 
ভদ্র (ভাল) এই কথ। বলিবে, লোকের 

ভালই চিন্তা করিবে, ভদ্রসংসর্গ করিবে 
ও অভদ্রসঙ্গ কদাচ করিবে না। বুদ্ধি- 
মান ,লোকে রূপহীন, নির্দন ও নীচ 
কুলোস্তব ব্যক্তিকে নিন্দা করিবেস্নার্প এবং 
অপবিত্র অবস্থায় চন্দ, হূ্য কি গ্রহনক্ষত্রাদি 
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দেখিবে না। বাক্যবেগ, মানমিক বেগ, লোভ, 
উৎকোচ, দ্যুত, দৌত্য ও আর্তজনের দ্রবা 
দুরে পরিহার করিবে। উচ্ছিষ্ট অবস্থায় পাণি 
দ্বার! গো, ব্রাহ্মণ ও অগ্নিস্পর্শ কর! কর্তব্য 
নছে। অনাতুর অবস্থায় অকারণে নিজ 
ইন্জিয়ও স্পর্শ করিবে না। ত্রাঙ্গণ অহোরাত্র 
শ্রুতিজপ, শৌচ ও আচার সেবন এবং পরের 
অনিষ্টবুদ্ধি না করিলে জাতিশু'র হইয়া! থাকে। 
বন্ধগণকে ভক্তিসহকারে প্রণাম করিবে, স্বকীয় 
আসন ছাড়িয়ং দিবে, নিজে নীচে বসিবে ও 
গমনকালীন তাহাদিগের অনুগামী হইবে। 

. দেবতা, ত্রাঙ্মণ, বেদ, নৃপতি, সাধু, তপহ্বী ও 
পতিব্রতা নারীর নিন্দা কদাচ করিবে 'না। 

মনুষ্যের জ্কতিবাদে বিরত থাকিবে, আত্মাব- 

মাননা মনে গান দিবে না, উপস্থিত ত্যাগ 

করিবে না ও পরমার্থ উদঘাটনে নিবৃত্ত হংবে। 
অধন্ম করিলে প্রথমে বৃদ্ধি, শত্রজয় ও 
সর্বাতোভাবে ভাল হয় বটে, কিন্তু পরিণামে 
সবংশে বিন হইতে হয় । পরকীয় জলাশয়ে 
পাচ বার মংপিগ্ড উদ্ধার করিয়। ল্লান 
করিবে; নতুবা জলাশয়খননকর্ভার ছুক্ষতের 
চতুর্থভাগ প্রাপ্ত হইতে হয়। দেশ ও 
কাল বিশেষে শ্র্ধাপূর্বক সতপাত্রে যথাবিধি 
দান করিলে অনন্ত ফল হইয়। থাকে। যে 

ব্যক্তি ভমিদান করে, সে রাজচক্রবন্তী হথু। 
অন্ন দ্রিলে ইহলোকে ও পরলোকে মুখী, গণ 
দান করিলে সর্বদা সন্তষ্ট, রৌপ্য ধিণে ব্প- 
বান্, দীপদান করিলে নিম্মলঘৃষ্ট, গোদান 
করিলে মুধ্যলোকবাসী, স্বর্ণ দিলে দীথজীবী, 
তিল দান করিলে সংপুত্রবান, গৃহ দান করিলে ৰ 

"রায় বল, হে খ্বন্দ ূ আমি জিজ্ঞাসা করি। অত্যুচ্চ সৌধপতি, বস্ত্র দিলে চঞ্খলোকগামী, 
অশ্ব দিলে দিব্যবিমানস্বা মী, বুষ দান করিলে 

' লক্ষমীবান্, শিবিকা পধ্যন্তক দান করিলে 
- ্ুভারধ্যাবান্, ধান্ঠ প্রদান করিলে সর্ববসমদ্ধি- 
শালী, অভয় দান করিলে এশ্বধ্যবান্ ও বেদ 

কানঁখণ্ড। 

দাতার সমান ফল প্রাপ্ত হয়। যাহারা শ্রদ্ধা" 

পূর্বক প্রতিগ্রহ ও দান করে, তাহারা উভয়েই 
স্বগীয় পুরুষ । অশ্রদ্ধায় দান কিং! প্রতিগ্রহ 
করিলে অধঃপতিত হয়। অনৃতভাষণে যজ্ঞ, 
গর্বে তপস্তা, কীর্তনে দান ও ব্রার্ধণনিন্দায় 
আঘু হানি প্রাপ্ত হইয়া “থাকে । গন্ধ, পুষ্প, 

কুশ, শয্যা, শাক, মাংস, ঢু, দধি, মণি, মস্ত, 
গুছ ও ধান এই সমস্ত উপস্থিত মাত্রেই এহপ 
কর। যাইতে পারে। মধু, উদক, ফল, মুল, 
কাট ও অভয়দক্ষিণা এই সকলও অযাচিত 
উপস্থিত হুইলে, নিকুষ্ট ব্যক্তির নিকটে লইতে 
পারে। শুদ্রের মধ্যে দাস, নাপিত, গোপালন- 
কারী, বংশের মিত্র, কুষিকাধ্যকারী ও আত্ম- 

অমর্পঞ্ ইহাদিগের পরু অন্ন ভোজন বিধি- 
বোধিত। এইরূপে মানব, দেব খষি ও পিতৃ" 
পণ হইতে আত্মমোচন করিয়া পুত্রের হস্তে 
সমস্থ অর্পনপূর্র্বক বানপ্রস্থ অবলম্বন করিবে। 
গুহে থাকিয়াও জ্জীন অভ্যাস করিবে অথবা 
কাশী আশ্রয় কারবে। সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভে 
কিংঝ। বারাণসী আশ্রয়ে মুক্তি হইতে পারে। 
একজমে সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ সগ্াবনা নাই, 
কিন্কু কাশীতে শরীর ত্যাগমাত্রে মুক্তি স্থিরকল্প 
আছে। আজ, কাল, পরশ্ব অথবা শতাধিক 
বহসরে হউক, দেহের অবশ্তই পতন হইবে ) 
কিন্তু কাশীতে হইলে মোক্ষণাভ করিবে। সেই 
কাশী মকলের লভ্য নহে, যে অদাচারী, তাহা- 

রুই পশ্য ; অতএন, ধিষ্বান লোকে সেই সদা- 
চারকে লন করিতে “দয়ে খান দিবে না। 

স্বন্দের এই কথ। শুনিয়া অগন্ত্য কহিলেন, হে 
ষ্ড়ানন! সদাচারপ্রাপ্য সেই কাশার মাহাত্য 

কাশীতে কোন কোন্ লিঙ্গ জ্ঞানদারক ? 
কাশীতেই আমার মতি, কাশীতেই আমার 
রতিণ কাশী বিনা আমি চিত্রপৃরতলিকার 
হ্যায় আছি; জাগরণ নাই, নিদ্রা নাই, 
ভোজন পান নাই, কেবলমাত্র “কাশী” 
এই দুই অক্ষরহ্থধাপান করিয়া জীবন্ধারণ 

করিতেছি । অগস্তোর এই কথ! শুনিয়া 

: দান রূরিলে ব্রহ্মলোকে পুজ্য হইয়া থাকে। 
ফজািল'« সর্ববন্বদান উভয়ই তুল্য । থেঁব্যক্তি 
কোন উপায়ে বেদ দান করায় সে ব্যক্তিও 



তখন বন্দ কাশীমাহাত্য বলিতে আর্ত 
করিলেন। 

অগ্ঠাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৮॥ 

এ 
একো'চত্রারহশ আপ্যায়।। 

অবি মৃক্তেশ্বরাবি্ভাব। 

সন্দ বলিলেন, হে মহাস্বন অগস্ত্ 1 মুক্তি- 
সম্পদৃদায়িণী কলৃষনাশিনী কাশীর কথা শ্ববণ 

৮ কর। অহো! কি বিচিত্র! বাহাকে নিষ্রপঞ্, 
শিরাত্বক, নির্বিকর, নিরাকার, নিরপ্ণন, সুল, 
সুক্ষ, পরমব্রঞ্গ কহে, তিনি সর্লব্যাপী হইলেও 
এই ক্ষেত্র বাপিয়া বিরাজমান আছেন) 
তিনি কি অন্তর জাব্গণের সংসারযোচনে 
সমর্থ নহেন? তাহ। নহে; ওনে যে এই 
স্থানেই তিনি স্থিরমুক্তি দিয়া থাকেন, হার 
কারণ শ্রবণ কর। শন্ স্থানে সেই পরম্রঙ্গ 
ভগবান্ শিব মহাযোগ, নিহ্ব!ম মহাদান কিংব! 
মহাতপস্ায় খুপ্তি দিয়া থাকেন, কি 
স্থানে তিনি বিনা সেই মছাযে।গে, বিনা সেই 
মহাদানে, বিনা সেই অতিদীঘ তপপ্যায় মুক্তি 
প্রদান করেন । তিনি চে, ব্ছ বিদ্ববাধাসণ্ে 
কাশী হইতে অস্তরিত করেন না, ইহাই 
মহাযোগ নধ্যে গণ্য ; তপোযোগ ইহার অপর 
কারণ বটে। নিয়মপুককাক সুতক্তিসহকারে, 
বিশ্বনাথের মন্তাক যে পর পুষ্প, ফল ও জল 
৭ হইয়া থাকে, তাহাই এই ্বানে মহাদান। 
বিশুদ্ধ গঙ্গাজলে ত্বান করিয়া মৃণমণ্ডপে 
ক্ষণকাল যে স্থিরভাবে উপবেশন করা হয়, 
অআহাই এই স্থানে অতিদীৰ তপস্যা । কাশী- 
ক্ষেত্রে ভিক্ষিককে সতকারপুর্দক যে ভিক্ষা 
দেওয়া হয়, তুলাপ্ক্ুঘদান তাহার যোল 
কলার এক কলারও ধোগ্া নহে । বিশ্বনাকে 
শ্দয়ে ধ্যান করিয়া, ক্ষণকাল যে ভগবানের 
দক্ষিণ ভাগে নেত্র-নিমীলন করিয়া থাক, 
ইহাই মহাযোগ-_সর্ববযোগের প্রধান । ন্বুধা, 

পতাপ বিদ্রিত করিয়। ও. ইন্দছিয়চাপল্য দমন 

ছি 

ধর: 

করিয়া কাশীতে অবস্থান করাই কঠোর .. 
তপশ্তা। অন্ত স্থানে প্রতিমাসে চন্জ্রায়ণ ব্রত ' 
করিলে যে ফল, এই স্থানে চতুর্দশী তিথিতে : 
নক্ত-জেজনে সেই ফলই লাভ হইয়া থাকে। 
অস্ত্র একমাম উপবামে যে ফল উপার্জিত 

হয়, এখানে শদ্ধাপুর্বক একাহ উপবাস 
করিলে নিশ্চিতই তারশ ফল হইয়। থাকে। 
অন্তত্র চাতুম্মান্ত ব্রতে যে মহাঞ্ণ হয় বলিয়া 
কথিত আছে, এই কাশীতে একাদশীর উপ- 
বাসে তাহা নিঃসংশয় হইবেই হইবে। ছয়. 
মাস অন্নত্যাগ করিলে আন্ত স্থানে ধে ফল 
প্রাপ্ত হওয়া যায়, কাশীতে এক শিবরাত্রি 
উপবামে তাহা নিশ্চয়ই জঙম্মির়া থাকে। 
অন্যত্র মানব ত্রত অন্ললম্বনপুর্বক সংব্সর 
উপবাস করিয়া যাদৃশ ফলল্সাভে সমর্থ হয়, 
কাশাট্তি ত্রিরাত্র উপবাসে আঁবকল তদৃশ ফল, 
হইয়৷ থাকে । হেমুনে! অধিক কি, প্রতি- 
মাসে কুশ্রাগ্রভাগের জলপানে অন্যত্র যে ফল 
কাশীর উত্তরবাহিণী গঙ্গার এক গণ্ষ জল- 

। পান করিদল তাহাই হইয়া! থাকে । কাশীর 
ূ মাহমা অনন্ত, কোন্ ব্যক্তি তাহার কানে 
সমর্থ? যথায় ভগবান শিব মুমুর্ুবাক্তির 

কর্ণে মন দিয়া থাকেন। আহা! ক্ষণকাল 
কি অনির্কচনীয়ই মন্ত্র দিয় থাকেন, যাহ! 
শুনিয়। মরিলেও অমরত্বলাভ করিয়া থাকে। 

হা! স্মররিপ শ্বয়, শপর, মন্দরপর্দাতে 
গ্মনকালে এই কাশীপুরী পুনঃপ্নঃ রণ 
করিয়! পুনরায় ত্প্লাভের জন্য তোমার ন্যায় 
কিনা অন্তপ্ত হইয়াছিপন ? অগন্ত্য কহি- 
লেন, হে প্রভে।! নিদারুণ দেবগণ স্বকারধ্য 
উদ্ধারের জন্য আমাকে কাশীত্যাগ করাইয়া- 
ছেন, ভগবান হর কেন ত্যাগ করিয়াছিলেন ? 
সেই পিনাকধারী দেব আমার ন্যায় কি 
পরাধীন ? তবে তিনি, নির্ববাণরত্ররাশি কাশী 
কি জন্য ত্যাগ করিলেন, বসুন । সন্দ বলিলেন, 
হে মুনে মিত্রাবরুণ-তনঞ্জ! তুমি যেমন দেব- 
গণের খ্রনুরোধে পরোপকারের জন্চ 
ত্যাগ করিয়াছ, তদ্রপ ব্রহ্মার উপরোধে স্ব- 



১০৮ 

রক্ষার জন্ত ভগবান্ রুদ্র কাশী ত্যাগ করিতে 
কেন বাধ্য হইয়াছিলেন, এতঘ্বিষয়িণী কথা 
বলিতেছি; শ্রবণ কর। আগণন্তা কহিলেন, 

- হে ষড়ানন। ব্রহ্ধা, কুপামাগর ভগবান 

বুদ্রের নিকট কি প্প্রার্থন৷ করিয়াছিলেন, 
কেনই বা প্রার্থনা করিয়াছিলেন,তাহ! আমাকে 
বলুন। স্বন্দ কহিলেন, বিপ্র! পুরাকালে 
পাদ্বাকলে স্বায়স্তুব মন্বন্তরে হষ্টিবর্ষ ধরিয়া 
সর্ধ্বলোকভয়ঙ্গুরী অনাবুষ্ট হইয়াছিল; তাহাতে 
'নিথিল প্রাণী উতপীড়িত হইল। কেহ সদুদ্র- 
তীরে, কেহ গিিগুহায়, কেহ বা অতি নিম 

জলপ্রায় ভূমিতে মুনিবৃত্তি অবলঙগনে কাল- 
যাপন করিতে লাগিল । ইহাতে পৃথিবী, গ্রাম- 
নগরশ্ন্য অরণ্যে পরিণত হইল সর্্ত্ত নগরে 
পুরে পিশিতাশনের প্রাহুর্ভীব হইল ;,ভমণ্ড- 
লের সর্ধত্রই অভ্রভেদী বৃক্ষমাত্র দৃষ্টিগোচর 
হইতে লাগিল। ইতস্ততঃ মহাচৌরেরা 
আসিয়া চৌরের উপরেও উৎপাত করিতে 
লাগিল। প্রাণরক্ষার্থ মাংস-ভোজন করিয়! 

প্রাণিগণের জীবনধারণ করিতে হইয়াছিল । 
এইরূপে অরাজকতানিবন্ধন মন্ত্যলোকের 
অনিষ্টাপাত-হৃচন! হইলে, স্থস্টিকর্ত। ব্রঙ্গার 
হৃষ্টিচেষ্টা বিফল হইতে লানিল। তখন 
জগদেঘানি ব্রঙ্গা, প্রজাক্ষয় দেখিয়া মহা" 
চিন্তা্িত হইয়া ভাবিলেন, “এই প্রজাঙ্ষয়ে 
যজ্জাদি কাধ্য লোপ পাইবে; তাহাতে দেখি- 
তেছি, যদ্দ্রভুক দেবগণ ক্ষীণপ্রায় হইবেন ।” 
তিনি এইরূপ ভাবিতেছেন, ইত্যবসরে দেখিতে 
পাইলেন, সাক্ষাং ক্ষত্রিয়ধর্থের স্ায় রিপৃগয় 
নামে বজ্ত্রপূরজয়ী বীর মন্ুুবংশীয় রাজা 
অবিমুক্ত মহাক্ষেত্রে নিশ্লেন্দরিয় হইয়া তগঙ্ত। 
করিতেছেন। ব্রক্ষা তাহার নিকট গমন 
করিয়া সগৌরবে বলিলেন, “হে মহামতে! 
রাজন্, রিপুপ্তয়! তুমি এই সমুদ্রপন্বত- 
কাননবেষ্টিত ইলাবর্ধ পালন কর; তোমাকে 

.. নাগরাজ বান্ুকি, শীনাসম্পনা অনঙ্গমোহিনী 
পনা্দীশধীগকন্তা। ভাধ্যার্থে প্রদান করিবেন । 
হে মহারাজ! খর্গের দেবগণও ত্বদীয় প্রজা- 
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পালনে সন্তুষ্ট হইয়া রত ও পুষ্পরাশি 1দবেন; 
এই নিমিত্ত তোমার নাম 'দিবোদাস” হইবে ; 
তুমি আমার প্রপাদে দিব্য সাম্য লাভ 
করিবে।” অনন্তর রাজসতম রিপু র, ব্রহ্মার 

ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে তাঁগের বহু শুব করিয়া 
এই কথা বলিতে লাগিলেন, হে ত্রিভুবদস্থজন- 
ক্ষম, মহামান্ত পিতামহ! অপরাপর অনেক 

রাজ্জ|। আছেন, তাহাদিগকে বলুন ; আমাকে 
কেন এই কথ! বলিজেছেন ? ব্রহ্মা কহিলেন, 
তুমি রাজ্য করিলে দেকত। বৃষ্টি করিবেন, কিন্তু 
পাপিষ্ঠ রাজার রাজ্যে কদাচ করেন না; এই- 
জন্যই তোমার বলিতেছি। রাজা বলিলেন, 

হে পিতামহ ! ইহ। আপনার মহান অনুগ্রহ ; 
অতএন আপনার আচ্ছা শিরোধাধ্য করিলাম 
বটে, কিন্তু আমার কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। 
তাহা যদি করেন, তবে আমি নিন্বণ্টকে পৃথি- 
নীতে রাজত্ করিতে পারি। “হে পাধিব! 
তোমার মনোগত অভিলাষ অবিলন্ছে প্রকাশ 
কর, তাহ। সম্পন্ন হইয়াছে মনে ভাৰিও, 
তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নাই।” রাজ। 
বলিলেন, হে সর্ধালোক-পিতামহ ! ঘর্দি আমায় 

পৃথিবীপতি হইতে হয় তবে দেবগণ মর্ত্যলোকে 
না থাকিয়া! স্বর্গে অবস্থান করুন। তাহারা 
তথায় থাকিলে ও আমি ভূতলে থাকিলে রাজ্য 
নিঃসপত্ব হইবে, তাহা হইলে প্রজালোক ুখ- 
প্রাপ্ত হইবে। তাহ! শুনিম্া বিশ্বঅষ্টা “তথাস্ত" 
বলিলে, নরেশ্বর দিবোদাস পটহ দ্বারা ঘোষণ! 

করিয়া দিলেন যে, "দেবতার। স্বর্গে গমন করুন, 

মদীয় পৃথিবীশাপন কালে তাহারা ব্বর্গলোকে 
অবস্থান করুন, নাগগণ নাগলোকে প্রস্থান 

করুক, মনুষ্য ঘুস্থ হউক ।” অত্রান্তরে রক্ষা 

প্রণামপুর্বীক বিশ্বেশ্বরকে যেমন এই সমস্ত 
নিবেদন করিবেন, অমনি ভগবান ঈশান 
তাহাকে বলিলেন "হে লোকনাথ! আইস, 
মন্দর নামক ভূধর কুশঘ্ীপ হইতে আসিফ 
এই স্থানে বহুকাল ঘোরতর তপস্ত। করিতেছে 
চল, তাহাকে বর দিতে যাই” ইহা বলিয়া 
পার্ববতীনাথ নন্দীতূঙ্গীকে অগ্রসর করিয়া বৃষ 
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আরোহণে যথায় মন্দ তপস্তা করিতেছিল, 
তথায় গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া 
প্রসন্নাত্মা দেবদেব বৃষধ্বজ তাহাকে বলিলেন, 
"হে পর্বতরাজ ! তোমার মঙ্গল হউক. উঠ 
উঠ, বর গ্রহণ কর। তাস্থী! শুনিয়৷ সেই পর্দত 
দেবদেব ভ্রিলোচন মহেশ্বরকে ভূমিষ্ঠ হইয়। 
ভয়োভুয়ঃ প্রণাম করিয়। নিবেদন করিল, হে 
লীলাবিগ্রহধারিন্! প্রণতৈককুপানিধে, শস্তো ! 
আপনি সর্ধজ্জ হইয়াও আমার অভিলধিত 
জানিতেছেন না-এ কি? ছে শরণাগতপালক । 
"ছে অর্বৃত্তান্তজ্ছ! আপনি সম্দবান্তধামী, 
সর্দন্যাপী, সর্দাকর্তী ও আপনিই মর্দন । 
হে প্রণতাভিন্থক! ধর্দি এই অতি 
শোচনীয়, যাচক পাষাণয়য়কে নর আপনার 
অবশ্যদেয় হইয়া থাকে, তবে আমি অবি- 
মুক্ত ক্ষেত্রের সমান হইতে ইচ্ছা করি_ 
অদ্য, চাথ! কুশদ্বীপে আমার মস্তকোপরি 
উমার সহিত সপারিনারে বাস করুন, ই্সাঈ 
আমার প্রার্থনা । ইহ শুনিয়া সকলের 

সর্লাভীষ্টনাত৷ শস্তু যেমন ক্ষণকাল চিন্ত! 
করিবেন, অমনি বক্ষ! অবসর লুঝিয়। প্রণাম 
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কর্তব্য হয়, করুন। তবে হে কপানিধে! 

মন্দরকে এইরূপ বরপ্রদান করুন ও সেই 
নৃুপতিও যাহাতে প্রজাপালন করেন, এই 
কামনা সিদ্ধ হউক | বিবেচনা করিয়া দেখুন, 
শতক্রুতু ও তাহার রাজ্য, আমার ছুই দণ্ড 
কালমাত্র স্থায়ী ; নিমেষার্ধ মধ্যে নিমিলনশীল 
মন্ত্য ত গণ্যমধ্যে নহে। ইহা শুনিয়। ভগবান্ 
হর, বিধিরও গৌরব রক্ষা করিলেন এবং 
চারুকন্দরশোভিত মন্দরপর্বতকে নির্মল বোধ 
কুরিয়। তাহার প্রার্থনায় স্বীকুর্ত হৰ্ইলন। 
ূ জণুদীপ মধ্যে কাশী যেমন সদা নির্ববাণদায়িনী, 

কৃশগ্বীপে সেইরূপ মন্দরগিরি ব্কাল নির্ববাণ- 
দায়ক হুইয়াছিল। মন্দরপর্বতে গমনকালে 
ভগন/ন শিব, সাধকগণন্রে সর্দ্মসিদ্ধি ও কাশীস্থ 

মৃত জন্তুধিগকে মোক্ষসম্পদৃঞ্দিবার জন্য এবং 

ক্ষেত্র রক্ষা করিবার নিমিত্ত বিধিরও অগোচর 
নিজ মুিময় লিঙ্গ স্থাপন করিয়া! রাখিলেন ; 
নুতরাৎ নদরাদ্রিতে গমন করিলেও পিনাক- 
পাণি এই কাশী ত্যাগ করেন নাই, বরং 
লিঙ্গরপে অবস্থান করিম্াছিলেন ; অতএব 
| ইহার নাম “অভিমুজ" হইল। পূর্বে ইহার 

ুর্ক অগ্রসর হইয়া মন্তকে অঞ্জলিবন্ধন | নাম “আনন্দবন" ছিল, কিন্তু তববধি এই কাশী 
করত তাহাকে নিবেদন করিলেন, হে প্রভে। ! 
জগং্পতে! আপনি প্রসন্ন হুইয়া আমাকে 
চতুর্বধ হুষ্টিকাধ্যে নিযুক্ত করিয়াছন, আমিও 
আপনার অন্ুজ্ঞাক্রমে যত্বপূর্র্বক সেই সৃষ্টি 
করিয়াছি। তাহাতে আবার ভূলেশকে যাট 
বৎসর অনাবৃষ্ট হওয়ায় গ্রাজা নই হইয়াছে; 
অতীব অরাজকত। ঘটিয়াছিল ও জগং ঘোর- 
চুঃথে নিমগ্ন হইয়াছিল | তাহা দেখিয়া 
আমি মনুবংশীয় রিপুঞ্জয় নামক রাজধিকে 
প্রজাপালনের জন্য বাজতে অভিষিক্ত করি- 
যলাছি। অভিষেক কালে মহাতপা মহানীধা 
(সই রাজি আমাকে এই সময়পাশে ধদ্ধ 
করেন, “যদি আপনার আক্জায় দেবগণ অর্গে 
থাকেন, নাগলোকে নাগেরা থাকে, তাহ! 
হইলে ব্বাজ্য করিব, নতুবা নহে।” আমি 

গু তাহাতে “তথাজ্ম" বলিয়াছি, এক্ষণে ঘাহ। 

৬০ নামে ভূতলে বিখ্যাত হইল। এইরূপে 

ক্ষেত্রের নাম মা হওয়াতে লিঙ্গেরও নাম 
রা হইল। এতহুভয়কে প্রাপ্ত হইলে 
মনুষ্যের পুনরায় গর্ভবাম করিতে হয় না। 
এই অবিদুক্তক্ষেত্রে অবিমুক্তেশ্বর লিঙ্গকে 
দেখিয়া জীবগণ সমুদয় কম্ম্পাশ হইতে মুক্ত 
হইয়। থাকে। জগতে সকলেই বিশেেশ্বরকে 
অঙ্চনা করে, কিন্তু বিশ্বক্তী সেই বিশেশ্বর, 
ভক্তিমুক্তিদাতা এই অবিষুক্রেশ্বর লিঙ্গের 
অর্চনা করিয়া থাকেন। পূর্বকালে কেহ 
কোন স্থানে কাহারও লিঙ্গ স্থাপন করেন নাই, 
অতএব লিঙ্গের আকার কিরূপ, ইহা আমা” 
দিগের মধ্যে কেহ জানিত না। ব্রঙ্গা বিষ 
্রতুতি দেবগণ ও বসিষ্্দি খধিগণ অবিমুক্তের, 
আকার দেখিয়! অপরাপর লিঙ্গ স্থাপন্ণ”্ৰ 
ছিলেন। এই অবিমুক্ত লিঙ্গই আদি লিঙ্গ, 
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ইহা হইতে ভুলে লিঙ্গান্তরের উৎপত্তি 
হইয়াছে । এই অবিমুক্তেশর লিঙ্গের নাম 
শবণে মনুষ্য আজন্মসপি'তি পাপ হইতে 
ক্ষণকাল মধ্যে অসংশয়ে মুক্ত হইয়া থাকে। 
দ্রস্থিত ব্যক্তি যদি ই্ার নাম স্বরণ করে, 
তাহা হইলে জন্মদয়ার্জিত পাপ হইতে সে 
ততক্ষণাৎ মুক্তি লাভ করে। অবিশুক্তক্ষেত্রে 

অবিশুক্ত লিঙ্গ দেখিলে ত্রিজন্কুত পাপ 
বিদরিত হয় ও পুণাসঞ্জয় হইয়া থাকে। 
ইঞ্ঠারি স্পর্শে পাচ জন্মের অদ্গানকত 
পাপরাশি ধ্ংম হয়। ইহীর অর্চন। করিলে 
মনোভীঞ সিদ্ধি হয়। 

অর্চনা ও প্রণাম করে, দে ব্যক্তি জগতে 

অর্ছিত, স্থত ও বন্দিত হইয়া থাকে । কীশীতে 

আর জন্মভাগী হইতে: 
হয়না); যথাশক্তি ও যথামতি যে ইহার স্মন, ; 

কাশীখণ্ড। 

। করিয়াছে ও হস্তে স্পর্শ করিয়াছে, তাহার 

 নেত্রসির্্বাণ ধন্ত ও হস্ত সা্থক। ঘে জন 
। পবিত্র হইয়া নিয়মপূর্ববক ত্রিসন্ধ্য ইহার জপ 
৷ করে, সে স্থানান্তরে মৃত হইলেও কাশীমৃত্যুর 
| 

। ফল লাভ করিয়৷ থাঞ্কে। যেজন এই ম্হা- 
লিঙ্গকে দর্শন করিয়া গ্রামাস্ুরে যায়, অবিলন্ে 

তাহার কার্ধাসিদ্ধি হয় ও নির্বিদ্রে গৃহে প্রত্যা- 
গত হইয়া থাকে। 

একোনচতারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৯॥ 
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গহস্থধন্ম | 

গন্দ কহিলেন, আমি অবিমুক্তেশ্বরের 

স্বয়ং বিশ্বনাথাঙ্চিত এই অনাদি অবিমুক্ত : মাহাত্য তোমার অগ্রে বর্ণনা করিলাম ; এক্ষণে 
লিঙ্গকে মুক্তির জন্য ভক্তিসহযোগে মানবের । যদি আর কিছু শনিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা 
সেবা করা কর্তব্য। এই পৃথিবী মধ্যে নানা ূ পুনরায় বলিব। অগ্ত্য বলিলেন, হে ষ্মখ! 

তী্থস্থানে নানা লিঙ্গ আছেন, তাহারা মাঘ ৷ অধিমুক্তের মাহাস্ঘ্য পুণ্ঃপুনঃ শ্রবণ করিয়া 
মাসের চত্র্দশীতে এই অধিমুক্ত লিঙ্গের নিকট | আমার শ্রবণদয় সার্থক হইয়াছে বটে, কিন্ত 
আসিয়। থাকেন। যে বাক্ত এই লিঙ্গের | তথাপি আমার পরিতপ্তি হয় নাই। অতএব 
নিকট, মাঘমাসের কুষ্ণা চতুর্দশীরাত্রি জাগ- 1 বল, কি উপায়ে অবিমুক্তেশ্বর লি ও অবিমুক্ত 
রণ করে, সে সব্রদ1 জাগরূক যোগিজন্রে 
গতিভাজন হইয়! থাকে । নানা তীর্থের লি 
সকল চতুন্বর্গ কলদায়ক হইলেও মাঘমাসের 
কুষ্ণাচতুর্দশীতে এই স্থানে আসিয়া অবিমুক্ত 

ক্ষেত্র প্রাপ্ত হওয়! যায়? ধন্দ কহিলেন, | 

ূ হে মহামতে কুভ্তজ! যাহাতে এই শ্রেয়ো- 
ূ 
] 
দাতা অবিমুক্তের প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে তাহা 
। বলিতেছি শ্রবণ কর। হে বিপ্র! যেপুণা- 

- লিঙ্গের উপাসনা! করেন। অবিমুক্ত লিঙ্গের | প্রভাবে সকল অভাষ্টসিদ্ধি হইয়৷ থাকে, সেই 

উপর দৃঢ় ভক্তিরূপ বজ্র যদি মনুষ্যের সংগ্রহ 
থাকে, তাহ! হইলে সঞ্চিত পাপরূপ পর্বতের 
ভয়ে তাহাকে ভীত হইতে হয় না। এই লিঙ্গ 
চতুর্ববর্গফল প্রদান করিয়া থাকেন) স্থৃতরাং 
পাপিগণের অর্জিত পাপশৈলমাল! ক্ষয় পাইতে 
সর্বত্রই দৃষ্টিগোচর হয়। বিশবেশ্বরের পাঠস্থান 
এই অবিমুক্ত মহাক্ষেত্রে যাহারা অবিমুণ্ 
লিঙ্গকে দেখে নাই॥ তাহারা মোহান্ধ ওযে 

বোক্তি দর্শন করে, তাহাকে দেখিয়া কৃতান্তদেব 
দূর হহতৈ" কৃতাঞলিপুটে প্রণাম করিয়া 
থাকেন। যে ব্যক্তি এই মহালিঙ্গকে দর্শন 

পুণ্যের খুল স্থৃতিমার্গনেবা। হে মুনে! যে 
পুরুষ সেই স্মৃতিধিহিত পথে বিচরণ করে, 
তাহার সংস্পর্শে কলি ও কালভয় নষ্ট হইয়। যায় 
উক্ত কলি ও কাল, বধের জন্য সর্বদা ছিঙা- 
নেষণে রত। যে ব্রাহ্গণ, নিষিদ্ধ আচরণ করে ও 
বৈধ কার্য করে না, তাহাকেই উহার! প্র ছিদ্র 
পাইরা ধিনাশ করিয়। থাকে! অতএব, অগ্রে 
তোমায় নিষিদ্ধ আচরণের কথী বলিতেছি ; 
উহা দূরে পরিহার করিতে পারিলে মনুষ্যের 
ন্রকগতি হয় না। গৃহস্থ ব্যক্তি পলা? বিড়-. 
বরাহ, বহুবারক ফল, (১) লঙশুন, গুঞ্জন, 
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গোপেয়ুষ, ২) তরুলীয়, ৩) ও ছত্রাক (3) 
ভক্ষণ করিবে না। ছেদনাধীন বৃক্ষনির্ধাস, 
পায়স, অপুপ, (১) শঙ্কুলী, দেবত। (২) ও 
পিতলোকে অনিবেদিত মাংস এবং বতস- 
হীন! বা স্থানান্তরিতক্রংস| গাভীর হু ভক্ষণে 
বিরত হইবে । অশ্বাি একখুরবিশিষ্ট পশুর 
দুগ্ধ, উর ও মেষছৃপ্ধ পান করিবে না। রাত্রি- 
কার্লে দধি ও দিবসে নবনীত ভক্ষণ করিবে ম1। 
[টা টভ, চটক, হংস, চক্রবাক, প্রঁব, (৩) বক, 
সারস, গ্রাম্যকুকুট, শুক, খঞ্জন এবং শরারি (৫) 
প্রভৃতি জালপাদ, মদ্গু ।৬) প্রভৃতি মহম্তভক্ষক 
ও শোনাদি (৭) মাংসাশী পক্ষী ভোজন করিবে 
না। মহস্ত ও সমস্ত জীবের মাংস উভয়ই তুল্য, 

অতএব মহন্ত সর্বতোভাবে ত্যাগ করিনে। | 

দৈন ও | করাৰ্ু সম্ভাবনা হইয়৷ থাক । এই জগতে কিন্ত বোয়াল ও রোহিত মংস্ত, 
পৈত্রাদি কর্মে নিধুক্ত কব্রিনা ভোজন করিতে 
পারিবে। যাহারা মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে, 
তাহারা, শশক, শল্যক, (৮) কচ্ছপ, সোখ্য, 
পশ্ু)গোধা ও বিজ্ঞাত পশুপক্ষী ভোজন করিতে 
পারিবে। যদি দীর্দামু হইতে ও ন্বর্গলাভ 
করিতে কামনা থাকে, তাহা হইলে যন পুর্ক 
মাংস আগ করিবে; কারণ যঙ্ঞকাধ্যে পশ্ু- 

বদই বর্ণের অন্কুল, অপর কাথো কদাচ 
নহে। খণ্ড (৯) ও তৈলাধিনেহনিশ্মিত ভিন 
সমস্ত পণুবিত দ্রব্য ত্যাগ করিবে । মাংস্ভক্ষণ 

কদাপি অভিপ্রেত নহে, তথাপি শ্রাদ্ধ, যন্দে, 
ওষধ রূপে, প্রাণাত্যয় স্থলে কিংবা ব্রাহ্মণের 
অনুগ্জাক্রমে মাংস ভক্ষণ করিলে দোষ গ্রস্ত 
হইতে হয় না। লোভ বশত: মাংস ভক্ষণ 
করিলে গুরুতর পাপ হয়; এমন কি, যে 
মগয়! দ্বারা জীবিক। করিতে চাহে, তাহারও 
তাদবশ পাপ হয় না। ব্রঙ্গা যজ্জের 2 মিন্ত 
মৃগ, পণ্ড, বৃক্ষ ও ওষধির স্থষ্টি করিয়াছেন, 
অতএব ব্রাঙ্গণ তাহাদিগকে হনন করিলে 

হিৎসাপাপে লিপ্ত হইবে না, তাহাদিগেরও 
সপগতি হইবে । দেবতা, পিতুলোক, মধুপক 
ও যজ্ঞের নিমিভ প্রাাণিহিংসা হিংসামধ্যে গণ্য 

)নহে; কিন্তু ইহার অন্তর হিংসা করিলে 
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নিস্তার নাই। যেনুঢ় ব্যক্তি আত্মপুষ্টির জন্ত 
প্রানিহিৎদা করে, সেই ছ্রাচারের ইহকাল ও 
পরকাল, কোথায়ও সুখ হয় না। অনুমতি- 
দাতা, বধকারী, অন্ধ দ্বার৷ খণ্ডখণ্ডকারী, ক্রুয়- 
কারী, বিব্রয়কারী, পাচক, পরিবেষ্টা ও ভোক্তা 
এই আট জনকে ঘাতক বলা যায়। যে জন 
শতবধ ধরিরা প্রতিবর্ষে অশ্বমেধ যজ্ঞ করে 
ও বে জন অবৈধ মাংস ভক্ষণ করে না, তাহা" 

দিণগর উভয়ের মধ্যে শেষ ব্যক্তিরই 
বিশিষ্ঠ ফল হইয়া থাকে। 'স্ুখৈষী ব্যক্তি 
পরকে আপনার স্তায় দেখবে; সুখহখ 

নিজের পক্ষে যেমন, পরের পক্ষে তদ্রপই 
বিবেচনা করিবে। পরের নখে সুখ ও ছুঃখে, 
ঢুখ করিলে, নিজেধী জন্য পরেরও তদ্রুপ 

বিনা থে অর্থাগম হয় না; অর্থহীন ব্যক্তির 
ক্রিধাকলাপের সম্তাবন৷ নাই; ক্রিয়াকলাপ 
ন1 করিলে ধর্মার্জন ঘটে না) ধর্মহীন হইলে 
হৃখের সম্ভবনা কোথায় ৭ হৃখ সকলেরই 
বাঞ€নীয় বটে, কিন্ধু ধম্ম হইতেই তাহার উৎ- 
পজি; অতএন যত্রপূর্বাক রাদণাণি চতুব্বর্ণের 
তাহ! অর্ঞন করা কওব্য। স্তায়ার্ভিত অথে 

পর/লোকের কাধ্য করিবে এবং বিশুদ্ধকালে ও 
বিশুদ্ধভাবে যখাশাপ্ধ সংপাতে দান করিবে। 

ঘে জন অনিধিক্ষমে সংপাত্রে দান করে, 

তাহার দান কেবল বৃথা হয় না, ফলও বিন 
হইয়া থাকে । যে জন বিপছুদ্ধার, খণমোচন 
ও কুটম্বপালনের জন্ত দান করির়! থাকে, 
তাহার সেই দ্রান নিঃসংশয় ইহকাল এ 
পরকালে অক্ষয় হইয়! থাকে । যে ব্যক্তি নিজ 
অর্থে পিতমাতহীন লোকের উপনয়ন, বিবাহ 
প্রভৃতি সংস্কার করিয়৷ দেয়, তাহার অনন্ত 
শ্রেয়োলাভ হয়। একজন ঘিজ স্থাপন করিলে 
যে পুণ্যলাভ হয়, তাহা অসংখ্য অগ্থিহোত্র ব! 
অগ্রিষ্টোম প্রভৃতি যজ্ঞ করিয়। প্রাপ্ত হওয়৷ যায় 

না। থু জন অনাথ ক্রাহ্মণযুবার বিবাহ 
দেয়, সে ইহকালে হুধী ও পরকার্জে অক্ষয় 
স্বর্গে বাম করে। পিত্রালযে যে কন্ঠা অপরি- 
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নীত অবস্থায় রজোদর্শন করে, তাহার পিতা 
ভ্রণহত্যা পাপে পাপী হয় ও সেই কন্তা বৃষলী 
(শুভ্রা) হইয়া যায়। যে জন অজ্ঞান বশত 
উক্ত হন্াকে বিবাহ করে, সে বৃষলীপতি হয়; 
তাহার সহিত সম্ভাষণ কিংবা পংক্তিভোজন্ত 
'কদাচ করিবে না। কন্তা ও বর উভরের 

দোষ জানাইয়া পিতা সম্বন্ধ প্রণয়ন করিবে, 
নতুবা পাপগ্রস্ত হইতে হইবে। নারীগণ সর্ব্- 
দাই পবিত্র, ইহািগের কোনমতে দোষ হয় 
না; কারণ, গ্রতিমাসে যে রজঃ হইয়া থাকে, 
তাহা ইহাদিগের পাপরাশি বিনষ্ট করে। 
অগ্গি চন্দ ও গন্ধন্থ এই তিন জন প্রথমে 
তাহাদিগকে ভোগ করেন; পশ্চাৎ মনৃষ্যে 

ভোগ করিয়! থাকে ; এ মতে ইহারা কিছুতেই 
দোষগ্রস্ত হয় না" সোম শ্বীগণকে শুচিত, 
অগ্মি সর্বমেধ্যত! ও গন্ধর্বের। কল্যাণরাশি 
দিয়াছেন; অতএব তাহারা সদাই পবিভ্র। 
অগ্নি রজ:কালে, চন্দ রোমোদগমে ও গন্ধন্মেরা 
স্তনোভ্েদ সময়ে কন্তাকে ভোগ করিয়া থাকেন, 
তজ্জন্ত তাহার পুর্বে ইহাকে মশ্প্রদান করা 
উচিত। রোমদর্শন কালে বিবাহে সন্তান নট 
হয়, যৌবনচিন্নপ্রকাশে বংশ থাকে না ও রজ; 
প্রকাশ কালে পিতমরণ ঘটে, ভন্ঞন্ত এ্এঁ 
অবস্থ! পরিত্যাগ করিবে। অতএব কন্ঠাদানের 
ফলপ্রার্থী হইলে রজোদর্শনের পুর্বে কন্ঠা- 
দ্ান করিবে; নতুবা! দাতা ফল প্রাপ্ত হয় 

না ও গ্রহীতা অধপতিত হইয়৷ থাকে। 
সোম প্রভৃতি দেবতাগণের ভোগের পুর্বে 
কন্যদ্ধানের ফল হইয়া থাকে; তৎপরে 
দ্বান করিলে দাতার ত্বর্গলাভ হয় না। 
শয্যা, আসন, শণ, নেপালদেশীয় কম্বল, 
নারীর মুখ, কুশ ও সমস্ত যজ্ঞপাত্র, ইহাদিগকে 
পণ্ডিতের! কদাচ দধ্য বলেন না। দোহন- 
কালে গোবংসের মুখ, পক্ষিমুখভ্রঃ ফল, 
রতিকালে নারীর মুখ ও বধের জন্য মুগ- 
গ্রহণকালে কুকুরের মুগ শুচি জানিবে। ছাগ 

£ হসুধ, গোপৃষ্, ব্রাহ্মণচরণ ও স্ত্রীলো- 
কের সর্ব পৃক্তি। . বলপুর্ক উপভোগ 

কাশীখণ্ড 

করিলে বা চৌরহক্গত হইলেও নারীকে 

ত্যাগ করিবে না; ইহার ত্যাগ শান্তর 
দুই হয় না। অম্নযোগে তাত্রপাত্রের, ভম্ম 
দ্বারা কাহস্তের রজেো দ্বারা নারীর ও প্রবাহ 

থাকিলে নদীর শুদ্ধি! হইয়া থাকে। যে 
নারী মনেও অন্য পুরুষ চিন্তা করে না, 
সে ইহকালে কীন্তি ও পরকালে উমার 
সহিত একত্র নুখভোগ করে। পিতা, 
পিতামহ, ভ্রাতা, সকুল্য, জননী, ইহারা কন্যা- 
দানের অধিকারী । ইহাদিগের পূর্ব পূর্ব 
নাশে পর পর ব্যক্তি কন্যাদান করিবে; না . 
করিলে প্রতি খতুতে ভ্রণহত্যাপাতক হইবে। 
ইহাদিগের অভাবে কন্য স্বয়ংবর! হইবে। সী 
ব্যভিচারিণী হইলে যতদিন না খ্ততু হইতেছে, 
তাবৎ তাহাকে সকল অধিকারচুত্য করিয়া, 
মলিন বন পরাইয়৷ পিওমাত্র দিয়া ঘৃণিতভাবে 
অধঃশম্যায় বাম করাইবে; পরে খতু হইলে 
তাহার শুদ্ধি হইবে। কিন্তু গর্ত কি বা গর্ভ- 
পাত ও পতিব্ধ প্রভৃতি মহাপাতক স্থলে 
তাহাকে ত্যাগ কর! বৈধ। শুদ্রে কেবল 
শৃদ্রাকে; বৈশ্ঠ শুদ্র। ও বৈশ্টাকে ; ক্ষত্রিয় 
শৃদ্রা, বৈশ্তা ও ক্ষত্রিয়াকে এবং ব্রাহ্মণ ব্রাহ্গ- 
ণের ও এই তিবর্ণেই কন্যাকে বিবাহ 
করিতে পারিবে। বিপ্র, শুদ্রাকে শয্যায় 
তুলিলে অধোগতি প্রাপ্ত হয় ও তাহার গর্ভে 
পত্র উৎপাদন করিলে ব্রাহ্গণ্য হইতে আর্ট 
হইয়া থাকে। যাহার দেবতা, পিতৃপুরুষ ও 
অতিথিকে দেয়বন্ত খৃদ্রাই সম্পাদন করে, 
ভাহার। তাহা ভোজন করেন না, সে ব্যক্তিও 
স্বর্গলাভে বঞ্চিত হয়। যে গৃহে ভগিনী 
প্রভৃতি কুলস্ত্রীগণ সম্মান প্রাপ্ত হয় না। 
তাহা অভিচারহতের স্ঠায় নিশ্চয়ই বিনষ্ট 
হইয়া যায়। অতএব তাহাদিগকে অন্ন বন 
ও* অলঙ্কার :দিয়া, কি সম্পদ, কি বিপদ্, 
সকল সময়েই সম্মান করিবে; তাহা করিলে 
সম্পদ বৃদ্ধি হইবে। যথায় নারীগণ এ সমস্ত 
লাভে প্রবুল্প হইয়৷ থাকে, তথায় দেবতারা 
বিহার করেন ও ক্রিয়াকলাপ সমস্তই সফল্ও 



চত্বারিংশ অধ্যায় 

হয়। যে গৃহে পতি পত্বীতে ও পত্বীপতিতে 
সন্তপ্ট থাকে, তথায় কল্যাণ পদে পদে ঘটিয়া 
ধাকে। জপের নাম অহুত, হোমের নাম 
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কাধ্য ও গৃহস্থের কর্তব্য ; তাহাতে 
দিদ্ধি হইয়া থাকে ৷ পিশুনতা, পরদাসসেব।, 
ক্রোধ, পরাপকার, অপ্রিয়, অনৃত, দ্বেষ, দত 

হুত, ভূতবলির নাম প্রহুত, পিতসন্তপ্তির নাম ও মায়! এই নয়টা ন্বর্গপথের প্রতি-দ্ধক, 
প্রাশিত ওক্রাক্ষণপূজার নাম ত্রাহ্্যহুত কছে; অতএব গৃহস্থের ত্যাজ্য । দ্বান, সন্ধ্যা, জপ, 

এই পঞ্যজ্ঞ যে ব্রাহ্মণ করে, সে কদাচ অব- ! হোম, বেদপাঠ, দেবপুজা, বৈশবদেববলি,, 
সম্গ হয় না; কিন্তু ইহাদ্িগের অননুষ্টানে : | অতিথিসেবা ও পিতৃতর্গণ এই নয়টি কার্য 
প্চছূনাদোষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণকে ূ গৃহস্থ প্রতিদিন অবশ্ত করিবে। হে মুনে! 
দেখিলে কুশল, ক্ষত্রিয়কে অনাময়, বৈশ্তকে | গোপনীয় নয়টা কি ? বলতেছি, অব 
মুখ ও শুগ্রকে সপ্ভোষ জিজ্ঞাসা করিবে। কর )_ জক্মনক্ষত্র, মৈথুন, নত, গৃহচ্ছিজ, 
জন্মাবধি অষ্টম বংসর পধ্যন্ত শিশু বলা যায়, | বঞ্চনা, আয়ু ধন, অপমান ও স্ত্রী এই সকল 

উহার যাবৎ না উরন্য়ন হয়, তাবত খাদ্যাখাদ্য : ৃ কোন মতেই প্রকাশ করিবে না। গোপনে 

দোষ নাই । পোষ্যবর্গের প্রতিপালনে দুষ্ট | কুত পাপ, নিলদ্কতা, খণদান, ধ্ণশৌধ, 
ও অদুষ্ট উভয়বিধ ফল হইয়া থাকে, কিন্তু | নিজবংশ, ক্রয়, বিক্রয় কন্যাদান ও গুণগরিম! 
না করিলে প্রত্যবায় আছে, অতএব যন্ব পর্বাক ৰ এই ব্র্নটা প্রকাশ করিবে তত্র কিছুই 
তাহার্দিগকে প্রতিপালন করিরে। মাতা, কোন স্থানে প্রকাশ করিবে না। মাতা, 
পিতা, গুরু, পত্বী, সম্তান, অনুজীবিবর্গ, অভ্যা- 
গত, অতিথি ও অগ্নি এই নয় জন মাত্র 
পোষ্যবর্গ, মধ্যে গণ্য । বহু লোকে যাহাকে 
আশ্রয় করিয়৷ থাকে, তাহার জীবনই সাথক ; 
নচেং যে ব্যক্তি আপন উদরমাত্র ভরণ করে, 
তাহাকে জীবন্থুত জ্ঞান করিবে। বিভৃতিপ্রাথা 
ব্যক্তির দীন, অনাথ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিকে দান 

কর! উচিত, নতুবা দ্বান না৷ করিলে পরভাগোো- 
পজীবী হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয়। গৃহস্থ 
সুশীল, দয়ালু, ক্ষমাশীল এবং দেবতা ও 
অতিথির প্রতি ভক্তিমানু হইলে ধার্মিক নামে 
কথিত হয়। যে ব্রাহ্মণ রাত্রিকালে মধ্যম ছুই 
প্রহর মাত্র নিদ্রায় যাপন করে ও হুতাবশিষ্ট 
দ্রব্য ভোজন করে, তাহার কদাপি অবসাদ 
ঘ্বটে না। কোন বাক্তি গৃহে আগত হইলে 
সর্বদা এই নয়টী অমুত ব্যয় করিবে _সাম- 
বাক্য, সৌম্যদৃষ্টি, সৌম্যমুখ, সৌম্যচিত্ত, অত্যু- 
খান, স্বাগতপ্রশ্ণ, সন্গেহ সম্ভাষণ, সমীপে উপ- 
বেশন ও পশ্চাদ্গমন-_ইহাদিগকে গহস্থের 
উন্নতিকারণ জানিবে। আমন, পাদপ্রক্ষাল- 
নের জল, হথাশক্তি ভোজন, ভূমি শয্যা, শুণ, 

€ পানীয় জল, তৈল ও দীপ এই নয়টি অলব্যয়ের 

পিতা, গুরু, দীন, অনাথ, উপকারক ব্যজি, 
সৎপাত্র, মিত্র ও বিনীত এই নয় জনকে দান 
করিলে অনন্ত ফলদায়ক হয়। চাটুকার, 
কুশীলব, তথ্থর, কুবৈদ্য, ধূর্ত, শঠ, কিতব, 
বন্দী ও মন্দলোক, এই নয় জনকে দান করা 
কোন ফলদায়ক নহে । সন্তানসত্্ে সর্ঝান্ব,পত্বী, 
শরণাগত ব্যক্তি, অল্পকালের জন্ট গচ্ছিত বস্তা, 
ব্ধক দ্রব্য, কুলবৃত্তি, দীর্ঘকালের জন্ত গচ্ছিত 
বন্ধ, স্ত্রীধন ও পুত্র এই নয়টা বন্ত বিপদে 
পতিত হইলেও কদাপি দেয় নহে; যে ব্যক্তি 
মোহ বশত: দান করে, বিন' প্রায়শ্চিত্তে তাহার 
শুদ্ধি হয় না। এই নয়ষ্ঠী নবক অর্থাৎ একা- 
শীতি বিষয়ে যাহার জ্ঞান হয়, সে লক্ষমীবান্ 
হইয়া থাকে। আর একটা নবকের কথ! 
বলিতেছি, ইহ সর্ধবজনের ত্র্গফলদায়ক ও 
ধম্মসাধন; যথা-_সত্য, শৌচ, অহিংসা, ক্ষমা, 
জ্ঞান, দয়া, দম, অন্তেয় ও ইন্দিয়নিগ্রহ। 
গৃহস্থ ব্যক্তি স্বরগমার্গদায়িনী, সজ্জনাভিমতা, 
পৰিভ্র, সমুদয় এই নবতি (নব্বই ) অভ্যাস 
করিলে অবসাদ প্রাপ্তহয় না। যেব্যচি 
রসনা, ভাতা, পুত্র, ভ্রাতা, মিত্র ছুত্য ওঁ 
আশ্রিত ইহারা বিনয়সম্পন্ন; তাহার গৌরব 



১৮২ 

নীত অবস্থায় রজোদ্থাকে। মদ্যপান, অসংলঙগ, 
ভরপহত্যা পাপে গ্ইতত্ততোত্রমণ, অকালে শয়ন ও 
(শু) হইয়াধাম-_এই ছয়টী নারীগণের বাভি. 

উক্ত কন্তাকে কারণ। যে জন উচিত মূল্যে ধান্স- 
সাহার মঢ্কিরিয়া অধিক মূল্যে বিক্রর করে, তাহাকে 
কদাট বার্থ ষিক .কহে; তাহার অন্ন ভক্ষণ করিবে 
দোষ না। অগ্রে মাহিষিক, মধ্যে বৃষলীপতি ও 
নত অস্তে বার্ঘ ,ঘিককে -দেখিয়। পিওগণ নিরাশ 

হইয়া প্রস্থান করেন। ব্যভিচারিণী রমণীকে 
মহিষী বলা ধায়; সেই ছুটটা নারীকে যে পুরু 
কামনা করে, তাহাকে মাহিষিক বলিয়া থাকে। 

যেনারী নিজ বুষ পরিত্যাগ করিয়া পরবৃষে 
রমণ করে, তাহাকে বৃষলী কহে, শতুবা শুদ্র- 

পন্থী বূষলী নহে। অন যাবৎকাল উষ্ণ থাকে 
ও মৌনাবলম্বন পর্র্ঘক ভোজন কর! হয় এবং 
যাবংকাল হবি3ণ ব্যক্ত না করা হয়,দতাবহ- 
কাল পিতৃগণ ভোজন করিয়া! থাকেন। বিদ্যা 
ও বিনয়সম্পন্ন শ্রোত্রিয় গৃহে আগত হইলে 
প্রমগতি প্রাপ্ত হইবে বলিয়া ওষধিগণ আনন্দে 
নৃত্য করিতে থাকে এবং শৌচাচারভরক্ট বেদ- 
বর্জিত ব্রাহ্মণ আমিলে “আমি কি পাপ করি. 
যাছি আমায় ইহার উদরে যাইতে হইল" এই 

. বলিয়৷ রোদন করিয়া থাকে । যাহার উদরশত 
, অন্ন বেদাভ্যাসপরিশ্রমে জীর্ণ হয়, সে ব্যক্তি 

দাতার উদ্ধতন ও অধস্তন দশপুরুষ উদ্ধার 
করিয়! থাকে। স্ত্রীলোক স্কামুণ্ডন, গোবুষের 
অনুগমন, বাত্রিকালে গোষ্ঠে বাস ও বৈদিক মন্ত 
শ্রবণ করিবে না। স্ত্রীলোকের মস্তক মুগ্ডন 
করিতে গেলে অঙ্গুলিদ্য়পরিমিত কেশ ছের্দন 

: করিবে, আর সমস্ত কেশ রাখিবে। কিন্ত 
__ কিরাজা, রাজপুত্র ব! বেদপা “দর্শা ব্রাহ্মণ, 

সকলেরই সর্ধমুণ্ডন করিতে হইবে; না করিলে 
. প্রায়শ্চিস্ত করিতে হইবে। কেশরক্ষা করিলে 

প্রায়শ্চিত্ত দ্বিগুণ হইবে ও বেদজ্ছ ব্রান্ণকে 
পণ দক্ষিণা দিতে হইবে। যে ব্যক্তি 

বিবাহান্সি গ্রহণ না করিয়া আপনাকে 
বই 'যেধ করে, তাহার অন্লভোন করা 
চি নহে ও তাহাকে বৃথাপাক বলিয়৷! 
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থাকে। অনগ্নিক অকতদার জ্যেষ্টভ্রাতা সত্বে 
যে ব্যক্তি বিবাহ ও অগ্নিগ্রহণ করে) তাহাকে 
পরিবেতা ও তীয় জ্যেষ্টকে পরিবিত্তি 
কহে। উক্ত পরিবেতা, পরিবিভি ও যে 
নারীকে বিবাহ করে, সেই পরিবিতনা স্ত্রী 
ইহারা সকলে দাত| ও যাজকের সহিত নরক- 
গামী হয়। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যদি কী দেশান্তরস্থ, 
শুক, সন্ন্যাসী, জড়, কুক্ত, খর্ব ও পতিত হয়, 
তবে এ্ররূপ বিবাহে দোষ নাই। যে জন অর্থের 
লোভে বেদধিক্রয় করে। সে তাহার যত 

অক্ষর দেয়, তত ভ্রুণ হত্যা পাপে পাপী হইয়া 
থাকে। যেব্যক্তি সন্াস অবলম্বন করিয়া 
পুনরায় মৈথুনসেবা করে, সে যষ্টিসহত্র বর্ষ 
কাল ঝিষ্ঠার কমি হইয়া থাকে। শুদ্া্ন, শূদ্র 
সভবাস, শুদ্রনহ একত্র উপ্বেশন ও শুদ্র হইতে .. 
কোন বিদ্যালাভ এই সমস্তই জলন্ত ব্রাহ্মণকেও 
পতিত করিয়া থাকে । যে অজ্জানান্ধ ব্রাহ্মণগণ, 
শৃদ্রের নিকট ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া! পাক করে, 
তাহারা ব্র্গতেজোএ$ হুইয়৷ ভীষণ নরকে গমন 
করে। ঘুতাধ ম্বেহ পদার্থ, ব্যঞ্জন ও লবণ 
হস্তে করিয়৷ দিবে না; দিলে দাতার ফল হয় 
না ও ভোজনকত্তা পাপ ভোগ করিয়া থাকে। 
লৌহময় পাত্রে করিষা৷ অন্ন দিবে না) দিলে 
ভোগনকারী বিষ্ঠা ভোজন করে ও দাত! নরক- 
গ্রামী হয়। অন্গুলি দ্বারা দস্তধাবন, (দুধের 
সহিত ) কেবল লবণ ভোজন ও মত্তিকাভক্ষণ 
গোমাংস ভক্ষণের তুল্য জানিবে। জল, পায়স, 
ভিক্ষা, ঘুত ও লবণ ২স্তে করিয়। দিলে গ্রহণ 
করিবে না; কারণ তাহা গোমাংস তুল্য 
অতক্ষ্য। যদি এক জন মূর্খ সম্মুখে থাকে ও 
গুণবান ব্যক্তি দূরে থাকে,তাহ! হইলে তাহাকে 
অতিক্রম করিয়া গুণসম্পন্ন ব্যক্তিকেই দান 
করিবে ) মূর্খকে অতিক্রম করার জন্য কোন 
পাপ হইবে না। আর যদি বেদজ্ঞানশূহ্য 
বিপ্র তথায় থাকে, তাহাকেও অতিক্রম করিয়া 
দিলে কোন দোষ হইবে না! ; কারণ প্রদ্বলিত 
অগ্নি পরিত্যাগ করিয়! কেহ কখন ভঙ্মে 

আহতি দিয়া থাকে না। যে ব্যক্তি সন্নিহিত টে . 

৮. শই”খহালিসকে দশন বরীহি- বরা ৯ 

সরা 



চত্বারিংশ অধ্যায় 

বেদাধ্যয়নপর ব্রাহ্মণকে ভোজন ও দান বিষয়ে 
অতিক্রম করে, তাহার প্তকুল পর্যন্ত দর 
হইয়া যায়। গোপালক (রাখাল), বণিকৃ- 
বৃতি, শিল্পজীবী, নটবৃত্তিজীবী, ভূত্যভাবাশ্রিত 
ও বৃদ্ধিজীবী (হদখোঁর ) ব্রাহ্মণের প্রতি 
শৃদ্রবৎ ব্যবহার কবিবে। দেবদব্যের বিনাশে 
বর্ধস্ব হরণে ও ব্রাক্ষণের অজিব্রমে কূল আশু 

বিনষ্ট হইয়া যায়। “গো, ব্রাহ্মণ ও অগ্নিকে 
দান করিও ন1” যে ন্যক্তরি বলে, সে শতবার 
তির্ঘাকৃযোনি প্রাপ্ত হইয়া চাগ্ডাল হইয়া! জনম- 

গ্রহণ করে। বাক্যে দিব" বলিয়া স্বীকার 
ূর্র্বক জার্্যে পরিণত না! করিলে, তাহা ইহ- 
লোকের ও পরলোকের ধর্বসঙ্গত ধণ জানিবে। 
যজ্জঞশেষকে অত ও ভোজনশেষকে বিঘস 

কহিয়া থাকে : প্রতিদিন সেই অমুত ও বিস 
ভোজন করিবে। বন্ধ, বাম অংশ হইতে ভষ্ট 
হইয়৷ নাভিদেশে অবস্থান করিলে একবন্ব 
কনে; দৈব ও পৈত্র্য কার্যে তাহা বর্জন 

করিবে। ত্রাঙগণশেষ্ স্বানাস্তে যে পিততর্পণ 

গোষ্টগত ছু এই সকল অগ্রাহ লোকের হই" 
লেও গ্রহণ করিতে পারিবে। মস্তক প্রাবরণে 
বেষ্টন করিয়া, দক্ষিণান্ন হইয়া ও পাদুকা : 
পরিধান করিয়! যাহা ভোজন কর! হয়, তাহ 
রাক্ষমেরা! ভোজন করিয়৷ থাকে। মণ্ডল না 

করিয়া ভোজন করিলে, রাক্ষপিশাচাদি নৃশং- 
সেরা অন্রের রস হরণ করিয়! লয়। ব্রদ্ধাি 
দেবগণ ও বসিষ্ট প্রভৃতি মৃহধিগণ মণ্ডল আশ্রয় 
করিয়৷ থাকেন; অতএব ভোজনু কালে মণ্ডল 
করিবে । মণ্ডল করিতে হইলে ব্রাঙ্ণে চতু- 
ক্ষোণ করিবে; ক্ষত্রিয়ের ত্রিকোণ, বৈহ্বের 

বর্ডুল ও শৃদ্দের অভু্ষণ করিলেই হইবে। 
ক্রোড়দেশে, পাণিতলে এবং জীর্ণবস্ত, আমন ও 
শয্যার উপরে ভোজনগাত্র রাখিয়। ও মলাদি- 
দুষিত হুইয়া৷ ভোজন করিকে না ধর্মৃশান্ত্ররগ 
রথারোহী, বেদখগ্ঞাধারী ব্রাঙ্মণগণ, ত্রীড়ার্থেও 
যাহা! বলিবেন, তাহা পরম ধর্ম জানিবে। 
ধম্মকামনাপর বাক্তি রাত্রিকালে দধিসংযুক্ত 
তুষ্ট দ্রব্য ভোজন করিবে না) ভোজন 

করে, তাহাতেই মে ঘম্পূর্ণ পিওযক্ছের ফল | করিলে তাহার ধম্বহানি ও ব্যাধিপীড়া 
প্রাপ্ত হইয়৷ থাকে। যে ন্াক্তি ভোজনের 
মধ্যে হস্তদৃয় প্রক্ষালন করিয়া এক গণ্ডষ জল- 
পান করে, সে দৈব, পৈত্র ও আপনাকে দিত 

করে। গণ, গণিকা, গ্রামখাজী ও প্রথম গ৪- 
কালে স্ত্বীলোকের অন্ন ভোজন করিলে চন্দায়ণ 
ব্রত করিত্ত হয়। যে রুরাত্মার গৃহে ত্রাঙ্গাণ, 

পক্ষ ও মাস মধ্যে ভোজন করে না, তাহার অন্ন 

ভক্ষণ করিলে চান্দারণ খ্বৃত আচরণ করিবে। 
যজ্জকারী, যজ্দে, দীক্ষিত, যতি, ব্রহ্মচারী ও 
কর্মকারী খঠিক্গণ্র জননাশোচ হয় না। 
অজীর্ণ প্রকাশ, বমন, শ্বশ্রবপন, মৈথুন, 
দুস্বপ্রদর্শন ও দুর্জনস্পর্শ ঘটিলে ম্লান করা 
কর্তব্য।  শ্বুশানবৃক্ষ, খশানম্প, শিবনিষ্ধাল্য- 
ভোজী ও বেদবিরূয়ী বাক্তিকে স্পর্শ করিল 
মবস্থ জলপ্রবেশ করিবে! অগ্নিগৃহে, গোস্বানে 

ও দেব্তরাঙ্গণ-সমিধানে বেদাধায়ন, ভোজন, 
, গান ও পাছুক! পরিত্যাগ করিবে। খল ও 
টক্ষেত্রগত ধাল্গ, বাপী ও কৃপস্থিত জল এবং 

হইয়া থাকে। ফাণিত, ছৃগ্ধ, জল, লবণ, মধু 
ও কাঠিক (কাজা) হস্তে করিয়া দিলে 
ু্টুচান্জায়ণ ব্রত করিবে। যে ধর্মুজ্ঞ ব্যক্তি 
গন্ধ, আতরণ ও মালা প্রদান করে, সে, যে 
যে যোনিতে জমগ্রহণ করে, তথায় সন্ত ও 
উত্তম গঞ্ধদুক্ত হইয়া থাকে। নীলীবর্ণে রঞ্জিত 
বন্ধ দরে পরিহার করিবে; কিন্তু শয্যায় 
শ্নলীলোকের ভ্রীড়ার্থ সংযোগে দোষ ঘটে না। 
পালনে, বিক্রয়ে ও তদ্ধনে জীবিকা নির্ববাহ 
করিলে ত্রাঙ্গণ অপবিত্র হইয়া থাকে; ভিটা 

কুদ্ভুরত না করিলে শুদ্ধি হয় না। যেব্যক্তি 
নীলাবস্ত্র ধারণ করে, তাহার হ্নান, দান, জপ, 
হোম, বেদপাঠ, পিততর্পণ ও পঞ্চ মহাযজ্ঞ 
বৃথা হয়। যে ব্রাহ্মণ নিজ অন্গে নীলীবন্ু 
ধারণ করে, সে বন্ধে যত পরিমাণে সুত্র থাকে, 
তাবৎ মে নরকে বান ক্ষরে এবং অহোরাত্র 
উপবা করিয়৷ গর্ব্য ভক্ষণে তাহার পি 
হইয়া ধাকে। ত্রান্ধণের অন অমৃত, জত্িয়ের 



১৮৬ 

_ অন পয়ঃ, বৈশ্টের অন্ন অন্ন ও শূদ্রের অন্নকে 
রুধির বলিয়৷ থাকে । বৈশ্যাদেব কার্য, হোম, 
দেবার্চনা, জপ ও খঝকৃযভুঃসামবেদসংযোগে 

ব্রাহ্মণের অন্ন “অমৃত হইয়া থাকে। ব্যস- 
: হারানুরূপ ও স্যায়ানুসারে অর্জন হয় বলিয়া 

- প্রজাপালন নিবন্ধন ক্ষত্রিয়ের অন্নকে পয়ঃ, 

: বলিয়া থাকে। কৃষি, গোপালন ও বাণিজ্য 

প্রভৃতি হইতে হলকর্ষরূ্প যজ্ঞ করিয়৷ বৈশ্ের 
অন্ন উৎপন্ন হইয়া থাকে; অতএব তাহাকে 

"অন্ন" নাম দিয়া থাকে। অজ্ঞানতিমিরান্ধ 

মদ্যপানরত ও বেদবর্জিত হওয়ায় শৃদ্দের অন্ 
“কুধির" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া! থাকে। জ্ঞানী 

“ ব্যক্তি সামান্ধ কারণে বৃথা শপথ করিবে না; 

বৃথা শপধ করিলে তাহার, ইহকাল ও পরকাল 

বিন হইয়। থাকে। স্ত্রীলোকের নিকট, 

বিবাহ বিষয়ে, পোভক্ষ বিষয়ে, ধনক্ষয়কাণল ও 

ব্রাহ্মণাদদির উপকার স্থলে শপথ করিলে পাপ 

হয় না। ব্রাহ্মণকে সত্যপ্রমাণে, ক্ষত্রিয়কে 

যান ও অন্ুষ্পর্শে, বৈশাকে গো, বীজ ও 
কাঞ্চনম্পর্শে এবং শুদ্রাক সমস্য পাতক দ্বারা 
শপধ করাইবে। ইহাকে অগ্রি আহার করা- 
ইবে, জলে নিমগ্জ করিবে অথবা স্ত্রী পুত্রের 
মস্তক স্পর্শ করাইবে । যম যমপদবাচ্য নহে, 
আত্মাকে যম বলিয়া থাকে ; যে ব্যক্তি সেই 
আত্মসংযম করিয়াছে, তাহার যমেও কিছু 

করিতে পারে না। তীক্ষু অসি, বিষধর সর্প 
অথবা! নিত্য ক্রুদ্ধ শত্রু তাদৃশ ভয়াবহ নহে, 

যেমন অসংযত আত্মা হত থাকে। 

, লোকে যে ক্ষমাশীলকে অসমর্থ বোধ করে, 
' শ্রই একমাত্র দোষ তাহার আছে, দ্বিতীয় দোষ 
দেধিতে পাওয়া যায় না। শবশাস্থে রত, 
রুমনীয়গৃহপ্রিয়, ভোজনাচ্ছাদনপরায়ণ অথবা 
লৌকিকবৃত্তিগ্রহণীসক্ত বাক্তির মুক্তিলাভ হয় 
' মা। থে ব্যক্তি সুশীল, জিতেল্সিয়, বেদাধ্যয়নে 
রত ও অহিংদক তাহারই নিঃসংশয়ে মোক্ষ- 
প্রাপ্তি হ্ইয়া থাকে। কিন্ত কাশীতে শীল, 

কাশীখণ্ড। 

বিশ্বেশ্বরের মেবাই যোগ, কাশীপুরীতে 
নিবাসই তপস্তা, তথায় দান্ই ব্রত ও উত্তর. 
বাহিণী গঙ্গায় স্ানই নিয়ম। স্বন্দ কহিলেন, 
যে ব্যক্তি স্তায়ার্জিতধন, তত্তজ্ঞাননিষ্ঠ, অতিথি 

সেবাপরায়ণ, শ্রান্ধকারী।ও সত্যবাদী, সে গৃহস্থ 
হইলেও এই কাশীতে মুক্তি পাইয়! থাকে। 
এই কাণীতে গৃহস্থ দীন, অন্ধ, কুপণ ও যাচক- 
গণকে বিশেষতঃ অন্ন দিলে ও গৃহস্থোচিত কম্ম 
করিলে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। এইরূপ 
আচরণশীল মনুষ্যের প্রতি কাশীনাথ প্রসন্ন 
হইয়া থাকেন এবং বিশ্বেশ্বরের প্রসার্দে কাশী- 
প্রাপ্তি হইলে মুক্তি হইয়া থাকে। এই কাশীর 
সেবা করিলেই সর্ব্বতীর্থে স্নান, সর্বাযজ্ঞের 
অনুষ্ঠান ও অশেষবিধ দান করা হইয়৷ থাকে । 

তারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪০ ॥ 

একচত্বারিংশ অধ্যায় । 
যোগাভ্যাসকীর্তন। 

বন্দ কহিলেন, গৃহস্থের এইরূপ সদাচার 
সকল প্রতিপালিত হইলে, তিনি যখন দেখি- 

বেন যে, তদীয় দেহের মাংস সমদায় লোল- 
হইয়াছে, কেশ পরিপক হওয়ায় মস্তক শুভ্র 
হইয়াছে তখন তিনি তৃতীয় (বানপ্রস্থ) 
আশ্রম আশ্রয় করিবেন। গুহী, পুত্রের পুত্র 

পরিদর্শন করিয়া, পত্বীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার 
উপযুক্ত পত্রে সমর্পণিপুর্সাক, অথবা পত্রীকে 
সঙ্গে লহয়া বনবাসী হইবেন । তখন এ 
বানপ্রস্থী, চম্-বাস পরিধান করিয়া ম্বীস 
নিতাহোষ-সাধন অগ্ধির রক্ষা করিবেন.। 

মনিজনোচিত বন্য ফলমূলাদি দ্বারাই তাহার 
জীবনযাত্র! নির্গাহ হইৰে। ,তিনি, নখ লোম 

শুশ্র প্রভৃতি কর্তন না করিয়া মস্তকে বিপুল 
জটাভার বহন করত সায়ং ও প্রলাত সময়ে 
ন্নান করিবেন এবং শাক মুল ফলাদি দ্বারাই 

ওয়, স্বোগ বা দেবার্চন! কিছুই চাঁই না ;। নিত্য পঞষজ্ঞানুষ্ঠার়ী হইয়া, তাহা দ্বারাই 
সকল বিনা, জনায়াসে মুক্তি হইয়৷ থাকে গর ভিক্ষুক বা অতিথিদিগের পরিতোষ 



একচত্বারিৎশ অধ্যায়। 

কম্সিবেন। ' বানপ্রস্থাশ্রমী কাহারও সমীপে 
কিছু গ্রহণ করিবেন না, কাহাকে কোন বজ্ত 
সঙ্কল্প করিয়! দানও করিবেন না; তিনি নিয়ত 
দন্ত ও বেদপাঠতৎপর থাকিয়া স্বীয় বৈবাহিক 
অগ্নিতে প্রত্যহ যথার্বিধি আহতি প্রদান করি- 
বেন এবং নিজায়ামে সমাহুত ফলমূলাদি দ্বারা 

হবনীয় হবির প্রয়োজন নির্বাহ করিয়া ন্বয়ং- 
কৃত লবণ ও ফলোদুত ন্নেহদ্্রবাই ভক্ষণ করি- 
বেন। বানপ্রস্থাশ্রমী সব্বপ্রকার মাংসাহারে 
বিরত থাকিয়া বর্ধমধ্যে আশ্বিনমাসে পূর্বাহুত , 
শাকমুফলাদিতক্ষণ হইতেও নিবৃত্ত হইবেন 
এবং গ্রাম্য ফল মূল ও কর্ষণজাত অন্ন পরি- 
ত্যাগ করিবেন। দস্তোলুখলিক ব৷ অশাকুটশ 
হইয়াই দিন যাপন করিব্নে। প্রাত্যহিক 
অন্রই প্রতিদ্দিন সঞ্চয় করিবেন, অথবা এক- 
মামোপযোগী অন্ন পূর্বব হইতেই সঞ্চিত রাখি- 
বেন, কিংবা স্বীয় সাধ্যানুসারে ভাবী মাম- 
ত্রয়ের বা ছয়মীসের উপযোগী ফলমূলাি 
পুর্ব হইতেই সঞ্জিত রাখিবেন। তিনি রাত্রিতে 
আহার কি এক দিবস অন্তর আহার, কিংবা 
তিন দিন অন্তর আহার, চন্দ্রায়ণব্রত ও 
পক্ষান্তে বা মাসান্তে আহার করিবেন কিংবা 

বৈধানসবুত্তি অবলন্বনপূর্বক কেবল শাক- 
মূলফলাশী হইয়া তপশ্চরণে দেহকে শুঈ 
করিয়া সর্বদাই পিতুলোক ও দেঝলোকের 
তুপ্তি সাধন করিবেন। নিত্যহোমীয় অগ্রিকে 
সঙ্গে লইয়! কোন স্থান নির্দিষ্ট, বাসস্থান রূপে 
আশ্রয় না করিয়া প্র্ধত্র বিচরণ করিবেন, 
প্রাণ ধারণের জন্ত কেবল বনবাসী তপস্বী- 
দিগের নিকট ভিক্ষা করিবেন কিংবা! আহার 
'কালে কেবল গ্রামে প্রবিষ্ট হইয়৷ অষ্টগ্রাস 
মাত্র অন্ন ভিক্ষা করিয়া ভোজন করিবেন। 
বনবাসী এইরূপে নিজ আশ্রমধন্ম প্রতিপালন 
করিলে ব্রহ্মলোকেও পুজিত হইবেন ।* এই- 
রূপে জীবনের তৃতীয় ভাগ বনে অতিবাহন 
করিয়৷ চতুর্থভাগের প্রারভ্েই সর্বববিধ সঙ্গ 
পরিহারপুব্বক প্রব্রজ্য। গ্রহণ করিবেন। দেব. 
ধণ, পিতৃধণ ও মনুষ্যধণ পরিশোধ ও পু 

১৮৭, 

পাদন না করিয়া কিংবা যজ্ঞানুষ্টানে বিরত... 
থাকিয়া, যে ব্যক্তি, প্রব্রজ্যা-আশ্রয়ে অভিলাষ 
করে, সে নিশ্চয়ই নরকগামী হয়। যে ব্যক্তি, 
অন্ত্যাশ্রমী হইয়া প্রাণিগণের কোনরূপ ভতবের 
কারণ ন৷ হয়, যাব জীবই তাহাকে অভর়- 
প্রদান করিয়া থাকে বলিয়া অস্ত্যাশ্রমী আত্ম 
জ্ঞানলিপ্দ, হইয়া অগ্নি ও গৃহ পরিত্যাগপুর্র্বক 
একাকী অসহায় অবস্থায় নিয়ত বিচরণ করিতে 
সমর্থ হন। তিনি কেবল আহারার্ে গ্রামে 
প্রবেশ করিবেন। এবং কর্দীচ জীবন বা 
মৃত্যুকামনা না করিয়া, ভৃত্য যেরূপ প্রভু- 
নিদেশানুবন্তী হয়, তদ্প, কেবল কালের 
প্রতীক্ষা করিবেন। এক মুক্তির অভিলাষী 

থাকিয়া, বিণুত্রে জমজ্ঞান রাখিয়া, সর্বত্র 
মমৃতাগুন্ঠ বক্ষমূলে বাস* করিবেন। ধ্যান, 
শৌঁ্ট, ভিক্ষা এবং নির্নবাস, এই চতুর্বধ 
কন্ম ব্যতীত যতির অপর পঞ্চম কর্ম কিছুই 
নাই। উক্ত অস্ত্যাশ্রমী আযাঢাদি মাস-চতুষটয় 
কোন স্থানে গমন করিবেন না; কারণ এ 
সময় গমনা-গমনে বীজান্কুর ও বহুতর জীবের 
হিৎস। হয়। যতি, জন্ত্গণের উপর পাদন্তাস 
না করিয়। গমন করিবেন, বস্ত্রশোধিত জল 
পান করিবেন, অনুদ্ধেগকর বাক্য কহিবেন এবং 
কদাচ কিছুতেই ক্রুদ্ধ হইবেন না; আর 
কাহারও অপেক্ষা ন। রাখিয়া, নিদ্দিষ্ট আবাম- 
বিহীন, জিতেন্দিয়, বরঙ্গানুধ্যানপর ও আত্মমাত্র- 
সহায় হইয়া, কেশ-নখাদি ছেদন না করিয়া, 
সর্বদা অবস্থান করিবেন ॥ ভিন্ু, কুনুত্তরাঞ্জিত 
ব্ন্্ পরিধান, দণ্ডধারণ ও ভিক্ষালহব। অন্ন ভঙ্গণ 
করিয়া, যশোলাতবামন৷ পরিহারপুর্্ধক অলাবু, 
দারু, নুত্তিকা বা বেণুনিম্ষিত পাত্র ব্যবহার 

করিবেন ; কদাচ তৈজস পাত্র গ্রহণ করিবেন. 
না। যতিব্যক্তি বদি একটামাত্র কপর্দকও 
গ্রহণ করেন, তবে, তাহার প্রাতিবার সহস্র 
গোবধের পাপ হয; ইহা! শ্রতিতে কধিত 
আছে এবং যদি কোঁস কামিমীকে কামুক হই 
হৃদয়ে ধারণ করেন, তাহা হইন্ল হই'্কৌটি 
ব্র্দকর্পকাল কুস্তীপাক নরক ভোগ করেন। 
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ধতি, দ্িবারাত্রির মধ্যে একটা বার ভিঙ্ষার্থ। হ্তানেই মুক্তি হয়, যোগ ব্যতিরেকে আত্মজ্ঞান 
বিচরণ করিবেন, তাহাতেও অধিক গ্রহণ 
করিবেন না। যখন গৃহস্থের গৃহ, পাকবৃষ- 
পহিত মৃশলধ্বনিশৃণ্ত ও পাকযোগ্য অঙ্গারবিহীন 
'হুইবে এবং আহারান্তে উচ্ছিষ্ট শরাব সকল 
পরিত্যক্ত হইবে, নিত্য & সময় যতি ভিক্ষা 
করিবেন। যতি আহারসন্কোচ ও নির্জনবাস 

করিয়৷ জিতেন্দিয় ও রাগঘ্েষাদিশুন্ত হইলে, 
নির্বাণপদ সহজে লাভ করিতে পারেন। 
“ষাহার গৃহে ধতি ক্ষণকাল বিশ্রাম করেন, 
তাহার অন্ত পুণ্যে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, 

সে উহাতেই কৃতকুত্য হইয়া থাকে; এবং 
যতি যাহায় গৃহে একরাত্র বাস করেন, সেই 
গৃহস্থের আজীবনসক্নতি *পাপপুগ দগ্ধ হইয্া, 
যায়। যিনি যে আশ্রমীই হউন না কেন, 
সকলেই দেহের বাদ্ধীক্য, উৎকট রোগযাঁতিন।, 

“মৃত্যু, পুনরায় গর্ভপ্রবেশ, গর্ভে দারুণ কেশ, 
অনন্তযোনিতে বাস, প্রিয়জনের সহিত বিয়োগ, 
অপ্রিয়জনের সহিত মিলন, অধন্মান্র্টান ভন 
ছুঃখ, পুনরায় নরকবাস, নরকে শেষ যাতনা- 
ভোগ, শ্ব স্ব কম্মদোষে বিবিধ অসদগতি, দেহের 

“ অস্থাফিত্ব এবং একমাত্র বর্ষের নিত্যতা এই 
এই সকল পর্য্যালোচনা করিয়া মুক্তির জন 
য় করিবেন। যে সকল যতি, ভিক্ষাপাত্র 
পরিত্যাগ করিয়া, নিজ করতলকেই ভিক্ষাধার 
করেন, তাহাদের দিন দিন শতগুণ পুণ্যসঞচয় 

. ইয়। সাধু এইরূপে ক্রমিক চারি আশ্রমের 
সেবা করিয়৷ রাগঘেষাদি ও সঙ্গ পরিহার 

. করিলে ব্রহ্মসাধুজ্য প্রাপ্ত হন। বুদ্ধিহীন 
_ মানবের অবশ আত্ম! কেবল সংসারমায়ায় বদ্ধ 
হয়; কিন্ত সেই আত্মা! বুদ্ধিমান্ কর্তৃক চালিত 

, হইয়া সগগতি লাভ করে। বেদ, পুরাণ, স্মৃতি, 
উপনিবদ্িদ্যা, ভাষ্য, সুত্র, ও অন্য যে কিছু 

* বেদানুজারী বাত্ময়শান্ত্র_এই সকলের বিজ্ঞান 
. , এবং ত্রহ্মচর্ধ্য, তপস্তা, দম, শ্রদ্ধা, উপবাস ও 
« অনাসক্তি, ইহার! ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতি কারণ। 
- জীই আত্মরূপী ত্র সকল আশ্রমীরই জিজ্ান্, 

ভোতব্য, মন্তব্য ও অড়ি যত্বেত্রষ্টব্য। আত্ম- 

হয় না, সেই যোগও বহুকাল অভ্যাসেই সিদ্ধ 
হয়। অবরণ্যবাস ব৷ শাস্থাভ্যাস, কিংবা দান, 
রত, যজ্ঞ, তপস্তা, পদ্মাসন, নাসাগ্রদর্শন, 
আচার, মৌনীভাব অস্ত্রবা নিয়ত মন্ত্রজপ 
করিলে যোগ দিদ্ধ হয় না; কিন্তু তদ্বিষয় 
অতি আগ্রহসহকারে পুনঃপুনঃ বিফল হইয়াও 
বিরক্ত ন| হইয়া একমাত্র অভ্যাস করিলে, 
তাহ। সুসিদ্ধ হয়। যে ব্যক্তি আত্মাকেই এক- 
মাত্র আশ্রয় বিবেচন! করিয়া, নিয়ত তাহাতেই 
ত্রীড়া করে ও তাহাতেই অন্তষ্ট থাকে; 
তাহার নিকট যোগসিদ্ধি। অতি সুলভ। এই 
সংসারে বাহার নিকট আত্মেতর কিছুই নাই, 
স্ইে আত্মজ্ঞানী যোণিবরই ত্রহ্ষাপদ লাভ 
কন্পেন। পগ্ডিতগণ কর্তৃক, আত্মার সহিত 
মনের মংযোগহ যোগ ব্লিয়৷ নির্দিষ্ট আছে; 
কেহ ব৷ প্রাণের সহিত অপানবাযুর সঘযোগকে 
যোগ বলেন। অপর ব্যক্তিগণ বিষয়ে ইন্জিয়- 
ধোগকেই যোগ বলেন! সেই বিষয়াসক্তচি 

মুুগণ কাচ জ্ঞান ঝ! মুক্তিলাভ করিতে পারে 
ন]। যে পধ্যন্ত মনোবত্তির নিরোধ ন1 হয়, 
তাবৎ যোগসন্বন্ধী অলীক প্রবাদেরও সম্ভাবন! 
নাই। যিনি মনের বৃত্তি সকল রোধ করিয়া) 

ক্ষেত্রজ্ঞ পরমাত্মায় মিলিত করেন; তিনিই 
যোগী ও মুক্তি তাহার করস্থা। প্রথমত 
ইীক্জিয় সকলকে স্ব স্ব বৃত্তিশুন্ত করিয়া, মনে 
লীন করিবে; সেই মনকে জীবাত্মায় লীন 
করিয়া, এ জীবের জব সকল দ্র করত 
তাহাকে বক্ষে বিলীন করিবে, ইহারই নাম 
ধ্যান এবং যোগ! এতগিন্ন যে কিছু, সকলই 
গ্রন্থের বাহুল্য পরিচায়ক মাত্র। সকলে 

ব্রহ্ধাকে জ্দয়ঙ্গম করিতে পারে না বলিয়াই 
তাহার অন্তিধ বাদের বিরোধী হয়; 
কিন্ত তাহার! বুঝিতে পারে না। যেমন 
অবিবাহিতা কুমারী, পুরুতসঙ্গমজনিত হুখ 
জানিতে পারে ন] এবং জন্মান্ধ নিকটে বর্তিকা 
প্রজলিতা হইলেও জানিতে পারে না, অধোগী 
পুরুষের নিকট ব্রন্ধও তদ্রপ। পরমাত্বা নিত্য 



টন ধার 
)ও অতিনুক্ষম বলিয়। সহজে তাহাকে লক্ষ্য 
বরা! যায় না; তিনি যোগাভ্যাসরত পুরুষের 
নিকটই অতি হুলভ। বাতাহত সলিলের মত 
জীবের চিন্ত নিষ্কুত অস্থির বলিয়া তাহাকে 
সর্বথা অবিশ্বাস করিবে। অস্থির চিত্তকে 
স্থির করিবার উপায়, _প্রাণ বামুর নিরোধ। 
বামুনিরোধের উপায়,_আসন, প্রাণায়াম, 
প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি এই ষড়নণ 
যোগের নিয়ত অভ্যাস । সংসারে যত জীব- 
যোনি আছে, তৎপরিমাণ আসমনপ্রকারও 
নাছে। তন্যে দিদ্ধাসন ও পদ্ামন এই 
ছইটী শীন্ সিদ্ধিপ্রধান করে। মেট পীড়া ন| 
দিয়া বাম উরুতে দক্ষিণ উক্লু বিন্যাস করিয়। 
উপবেশনকে পিদ্ধাসন কহে) উহা যোগে 
সম্যক সিদ্ধিদান করে এবং উহার অভ্যাসে 
দেহ দৃঢ় হয়। দক্ষিণচরণ বাম উন্নতি কিংব। 
বামচরণ দক্ষিণ উরুতে ন্ভাস করিয়া উপবেশন 
করিলে পদ্ান হয়। পদ্াাসনে বসি 
পশ্চান্তাগ দিয়। করঘর দ্বারা পদঘয়ের অনুষ্ 
ধারণ করিবে, ইহাতে শরীর অতি নু হয়। 
অথবা স্বস্তিকার্দি আসনপমুহের মধ্যে যে 

১৮৯: 

তালুতে স্থিরভাবে রাখিয়া, সংবৃতবদন হইয়া, ' 
সকল ইঙ্দিয়ের বৃত্তি নিরোধ পূর্্ঘক অনতি 
নিম বা অনতি উচ্চ আসনে উপবিষ্ট হইয়া, 
উত্তম, মধ্যম ও লঘুভেদে প্রাণীয়াম করিবে। 
বায় চঞ্চল থাকিলে, সমস্তই চঞ্চল হয় ও 
উহা স্থির থাকিলে সকল ইঙ্িয় স্থির থাকে " 
এ কারণ যোগী স্থিরত৷ লাভ করিবার বাসনায় 

বামুরোধ করিবেন। যাবৎ দেহে প্রাণবান 
থাকে, মে পর্যন্তই লোক জীবিত থাকে এবং 
এ প্রাণবামুর নির্গমনকে মরা বলে; 
অতএব উহাকে অতি যত্ধে রক্ষা করিবে। 

যাবৎ শরীরে প্রাণবামু আবদ্ধ থাকে, যে পর্য্যন্ত 
মন বাহাবৃত্তিশুনট হইয়া স্থির থাকে এবং যাবৎ 
জয়ের মধ্যে দৃষ্টি নিবিষ্ট থাকে ; সে পর্যন্ত 
জীব মত্যুতয় হইতে নিদ্ষুতি পায়। ব্রক্থাও 
কালভঙ্কে নিয়ত প্রাণায়াম করিয়া থাকেন। 

যোগিগণও প্রাণবারু রোধ করিয়া সিদ্ধিলা্ড 
করিয়াছেন। এ সময় দ্বাদশ মাত্র! মন্ত্রের 
জপকে লঘু এবং তাহার গুণ মাত্রা মন্ত্রজপকে 
মধ্যম ও তাহার ত্রিগুণ মাত্রা মন্ত্রজপকে উত্তম 
প্রাশায়াম বলে। প্রাণায়াম অনুষ্ঠান করিলে 

/১আসনে বসিয়! যোগীবু স্খানুতব হইবে, তিনি । ক্রমশঃ দ্বেদ, কল্প ও বিষাদ উৎপন্ন হয়। লঘু 
তাহাতে বসিয়াই যৌগাভ্যাম করিবেন। জল | প্রাণায়ামে ম্বেদ, মধ্যমে কম্প ও উত্তমে বিষাদ 
বা! অগ্রির সন্নিকটে, জীর্ণ অরণ্য ব| গোঠে দংশ 
বা মশকাকীর্ণ স্থানে, গ্রামস্থ প্রধান বৃক্ষমূলে 
বা চত্বরে কিংবা কেশ ভম্ম অঙ্গার তুষ বা অস্থি 
প্রভৃতিতে দৃষিত স্থানে, কিং! পুতিগন্ধময় বা 

হইয়া খাকে; কিন্তু নিয়ত অভ্যাস করিতে 
থাকিলে, এ সকলও অন্তহিত হয়। এইরূপে 
যোগী ক্রমশঃ প্রাণ নিরোধ করিয়। সিদ্ধিলাভ 
করেন এবং ইহার অভ্যাসে যোগী যথায় গমনে 

বহজনাকীর্ণ স্থানে যোগাভ্ঠস করিবে না। যে ৰ ইচ্ছা করেন, তথায় বামুতরে গমন করিতে 
স্থানে কোনরূপ বিদ্বমস্তাবন। নাই, পরস্ত সকল | পারেন। প্রাণবাযুকে হঠাৎ রোধ করিলে, উহা 
ই্জিষ়ের হৃখবোধ হয় ও মনের আনন্দ হয়, 
সেই ধূপমাল্যাদির গন্ধে আমোদিত স্থানে যোগা- 
ভ্যাম করিবে। অত্যন্ত আহারে ক্রষ্ট, নুধার্ড, 
মলমুত্রের বেগধারক, পংশ্রান্ত, অথবা চিন্তিত ন 
হইয়াই যোগাভ্যাস করিতে হয়। চরণদয় উরু, 

১ য়ের উপর উত্তানতাবে রাখিয়া, দক্ষিণ উরুর 
উপরে বামকর দিয়া, দক্ষিণহস্ত উন্নত করিয়া 
এবং বন্ষণস্থলে মুখ রাখিয়া, নয়নন্বয় নিমীলিত 

: সির) দে দন্ত স্পর্শ না করিয়া, জিহবা 

রোমকুপ দিয়া নিঃস্থত হইয়া, দেহকে বিদীর্ণ 
করে ও কুষ্ঠাদি রোগের কারণ হয়; অতএব 
বন্তহস্তীর মত ইহাকে ক্রমশঃ রোধ করিবে। 
বন্তগজ বা সিংহ যেমন শাসকের শাসনে থাকিয়া 
ক্রমূশঃ মূছু হয়, পরে তাহার কোন আজ্ঞাই 
লচ্গন করে না; তদ্রপ, যোগীর হদয়স্থিত 
প্রাণবাযুও ভ্রমশঃ যোগাত্যাসে নিরদ্ধ হইয়া 
আজ্ঞাবহ ইয়। এই বায়ু দক্ষিণ ও ব্ুমমার্গে 
নাসারন্ধ দিয়া বটত্রিংশদম্কুল পধ্যস্ত বাছিরে 



১৯৩ 

প্রয়াণ করিয়। থাকে বলিয়া ইহার নাম্ “প্রাণ” । 
ধে সময় সকল নাড়ীচক্র অনাকৃলভাবে বিশুদ্ধি 
লাত করে, তখনই যোগী প্রাণায়াম করিতে 
সমর্থহন। প্রথমে আসনসিদ্ধ হইবেন, পরে 
চন্মনাড়ী (ইড়া) দ্বারা বাযুপূরণ করিবেন, 
তৎপরে সুষধ্যনীড়ী (পিঙ্গল! ) দ্বারা রেচন 
করিলে প্রাণায়াম হয়। যোগী চন্দ্বীজসংযুক্ত 
গলিত মুধারাশি চিন্ত। করত প্রাণায়াম দ্বারা 

ক্ষণাংই বিমল মুখ অনুভব করেন। 
হৃধ্যনাড়ীতে & বাযুকে আকুষ্ট করত তাহা” 
দ্বারা জঠরগুহ। পরিপূর্ণ করিয়! ক্রমশ; কুশ্ত- 
কানুষ্ঠানে চন্রনাড়ী দ্বারা রেছন করিবে। 
জলিত বহ্িরাশি তুল্য ম্ধাকে চায়ে চিন্তা 
করত এই বাম দশ্িণ প্রাণায়াম দ্বারা নুখ 
লাভ করিয়! "াকেন। এই প্রকার মাসত্রয় 
প্রাণায়াম অভ্যস্ত হইলে, যোগার নাড়ীচক্র 
সকল বিওদ্ধ হয়। ই তিনি প্রাণসিদ্ধ 
হন। সিদ্ধগ্রাণ হইলে ইচ্ছাহ্পারে প্রাণ 
ধারণ করিতে পারেন এবং তীয় জঠরানল 
প্রদীপ্ত ও নাধ্বনির অভিব্যক্তি হয় এবং 
কদাচ কোন রোগ তাহাকে আশ্রয় করিতে 
পারে না। দেহস্থ বামুকে প্রাণ কহে ও তদ্ঘটিত 
শ্বামময়ী মাত্রা প্রাণায়ামরূপে কথিতা হয়। 
অধম প্রাণায়ামে শরীর ঘর্বাক্ত ও মধ্যম পাণা- 
যামে শরীর কম্পমান হয়। বদ্ধপ্ধামন 

হইয়! উত্তম প্রাণায়াম অভ্যাস করলে, দেহ 
ভূমি হইতে উদ্ধে উখিত হয়; 
করিলে শারীরিক দোষসনুহ ও প্রত্যাহার 
করিলে সঞ্চিত পাপরাশি বিলুপ্ত হইয়! থাকে; 
ধারপাবলে মন ধৈর্য্য ধারণ করে; ধ্যানবলে 

ঈশ্বরমাক্ষাংকার হয়) সমাধিবলে শুভাগুভ 
কমের ক্ষয়ে মুক্তিলাভ হয় এবং আসনবলে 
শরীর দৃঢ় হয়। এই ছয়টাই যোগের অঙ্গ। 
দ্বাদশটা প্রাণায়ামে একটা প্রত্যাহার হয়, 
দ্বাদশ প্রত্যাহারে একটা ধারণা হয়, দ্বাদশ 
ধারণায় একবার একবার ধ্যান হয়) ইহাতেই 
ঈশবরণাক্ষাংকার লাভ হয়। ছাদশ ধ্যানে 

একবার সমাধি হয় সমাধির পর অনন্ত 

প্রাণায়াম 

কাশীখওড। 

্বগ্রকাশ জ্যোতি; পরিলক্ষিত হয়) উহাকে | 
ঘিনি দেখিতে পান, তাহার কোনরূপ কার্যে 
অধিকারিত৷ থাকে ন৷ ও পুনরায় সংসারে 
গমনাগমন করিতে হয় না। যে সময় প্রাণ- 
বায়ু আকাশে অবস্থিত হয়, তখন ঘণ্টা প্রভৃতি 
বাদ্য মধুরধ্নি শুনিতে পাওয়া যায় ও পরেই 
সিদ্ধি লাভ হয়। যোগীর প্রাণায়ামানুষ্ঠানে 
সকল ব্যাধি দূর হয় এবং এ প্রাণায়াম 
অযোগী পুরুষ কতৃক বলপুর্বক অন্যান্ত হইলে 
হিক, শ্বাস, কাঁম, এবং মন্তকে, নেত্রে ও কর্ণে 
বেদনা প্রভৃতি নানাবিধ পীড়। উৎপাদন করে 
অতএব পরিমিতরূপে বাসুত্যাগ, তদ্রেপে বামুৰ 
পুর্ণ ও তদ্রপেই বায়ুকে আবদ্ধ করিতে সক্ষম 
হইলে, যোগী সতুর দিদ্ধিলাত করিতে পারেন । 
বাহ্াবিষয়ে যাচ্ছায় ব্চিরণশীল ইন্দরিয়গণকে 
যোগ দ্বার। তাহা হইতে প্রত্যাহরণকে প্রত্য- 
হার কহে। কচ্ছপ যেমন স্বীয় অঙ্গসমূহ 
প্রত্যাহত করে, তদ্প যে ব্যক্তি প্রত্যাহার: 
বিধানে ইন্দিয়সমূহকে প্রত্যাহরণ করেন; 
তিনি নিম্পাপ হইয়৷ থাকেন। চন্ত্র তালুদেশে 
থাকিয়া অধোমুখে অন্ত বর্ষণ করেন ও 
হূর্ঘা নাভিদেশে থাকিয়া উদ্ধীমুখে সেই অনু 
গ্রাম করেন। এমত কাধ্য করিবে, যাহাতে 
উদ্ধে নাভি ও অধোদেশে তাণু থাকে তাহা 
হইলে হৃধাকে উদ্ধে ও চন্ত্রকে অধো- 

দেশে রাখিতে পারা যায়। এই বিপরীতাধ্য 
কার্য অভ্যাসসাহায্যেই সিদ্ধ হইয়া! থাকে। 
প্রাণায়ামবিধানজ্ঞ এযাগী কাক্চঞুনিভ নিজমুখ 
দ্বারা অত্যন্ত শীতল প্রাণধারক বামু পান করিয়। 
দেব লাভ করেন। তালু মধ্যে জিহবা রাখিয়! 

উ্মুখে অমৃত গান করিলে, ছয় মাসের মধোই 
দেবতা হইয়া থাকেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। 
যে যোগী উদ্ধাজিহব হইয়। স্থিরভাবে অমৃত পান 
করেন, তিনি পক্ষমধ্যেই মৃত্যুকে জয় করেন 
এবং জিহ্বার অগ্রভাগ দ্বার মুলভাগস্থ ছি, 
স্পর্শ করিয়া মুধাময়ী দেবীকে ধ্যান করিলে 
ছয়মাস মধ্যে করি হইয়া! থাকেন। যে ধোশীর 
দেহ অমৃতে পরিপূর্ণ, তিনি ঢই তিন বর্ষ মধ্যেই 



এরচত্বারিংশ অধ্যায় । 

| উত্ধরেত! ও অনিমাদিদিদ্ধিসম্পনন হন। যোগী 
আসনসিন্ধ, প্রাণার়ামানুষ্টায়ী ও প্রত্যাহারসম্পন্ন 
হইয়! ধারণ! অভ্যাম করিবেন। মনকে স্থির 
করিয়! হৃদয়ে পৃথক্ পৃথক্ পঞ্চভূতের ধারণাকেই 
ধারণ] বলা যায়। লবর্ণা লকারযুক্ত] 

্রহ্মমরী চতুষ্কোণ ভূমিকে হৃদয়মধ্যে চিন্তা 
করিবে, ইহাকে ক্ষিত্ধারণা! কহে। অর্দচন্্র- 
স্দিত, বিস্ধদৈবত, বকারসংযুক্ত ও কুন্দপৃঞ্পের 
ঠায় শুভ্র অন্নুতত্বের কঠদেশে ধ্যান করিলে, 
অন্থু জয় কর! যায়। তালুস্থিত ইন্জগোপ কীট- 

৪ বিশেষের স্তায় দৃষ্ঠমান রকারসংযুক্ত রুদ্রদৈবত 
ত্রিকোণ তেজ চিন্তা করিলে বহি বিজিত হন। 

জন্বয়ের মধ্যে গোলারুতি অঞ্জনাভ যকারসংযুক্ত 

ঈশদৈবত তত্বের ধ্যান করিলে, বাম়ুকে জয় 
করা যায়। ব্রহ্গরন্ধজে সদাশিবসংযুক্ত হকার- 
বীজী শান্ত আকাশতন্ত চিন্তা করত তথায় পঞ্চ 
তবটিক! পরিমিত কাল প্রাণবায়ুকে মন:সংযোগে 
নিরোধ করিলে, ব্যোমধারণা করা হয়; ইহা 
মেক্ষঘারের কপাটম্বরূপ বিগ্বরাশিকে উৎপাটন 
করিতে সমর্থা হইয়া থাকে। পঞ্চভুতের ধারণা, 
যথাক্রমে স্তত্তনী, গ্লাবনী, দহনী, ভ্রামণী এবং 

* শমনী, এই পাঁচ নামে কথিতা হয়। যথার্থ 
বিষয়ে মনের স্থিরতার নাম চিন্তা, 'ধ্যৈ' ধাতুর 
অর্থও তাহাই, অতএব চিন্তাই উক্ত ধাতুসিদ্ধ 
ধ্যান শব্বের অভিধেয়। সেই চিন্তা সগ্ুণ 
নিগুপ ভেদে দ্বিবিধ | বর্ণতেদে চিন্তা সণ্ুণ, 
কেবল চিন্তা নিপুণ এবং সমনক চিন্তা সণ্তণ 
ও মন্ত্ররহিত চিন্তা নি ণগবলিয়া খ্যাত হয়। 
হুখাবহ আসনে উপবিষ্ট হইয়। অস্তরে মনকে, 
বাহিরে চন্বুকে রাখিয়া, শরীরের সমতাসম্পা- 
দূনকে অতি সিদ্ধিপ্রদ ধ্যানমুদ্র৷ কহে। স্থিরা- 
দন যোগী কর্তৃক একটাবার ধ্যান করিয়া যে 
পুণ্য অর্জিত হয়, রাজহুয় বা অশ্বমেধ যজ্ঞ 
করিলেও সে পুণ্য লাভ হয় না।. যে পর্যন্ত 

, কর্ণাদিতে শব্দাদিতন্মাত্র! থাকে, তাবৎ ধ্যানা- 

বস্থা। অতঃপর সমাধিদশা বলে। পাঁচদগু 
কাল চিত্ডের স্থিরতাকে ধারণা, যষ্টিদণ্ড কাল 

ভ্রিভের স্থিরতাকে ধ্যান এবং দ্বাদশ দিন চিত্তের 

১৯১ 

স্থিরতাকে সমাধি বলিয়৷ থাকে। যেমন 
জলে সৈন্ধব যোগ করিলে একাকার হয়, তদ্রপ 
আত্মা ও মনের একীভাব সমাধি নামে কধিত 
আছে। যে সময় প্রাণ ক্ষীণ হয়, চি 
বিলীন হয়, সেই সমরসতাকেই পণ্ডিতগণ 
সমাধি বলেন। এই দেহে জীবাত্ম৷ পরমাত্মার 
সমত। পাইলে, যাবৎ বাসন! তিরোহিত হয়, 
উহাকে সমাধিদশ! বলে। সমাধিস্থ যোগীর, 
আত্মীয় ৷ পর, শীত বা ্রীম্ম, কিছুই অনুভব 
হয় না এবং কাল তাহার সীম করিতে পারেন 
মা। কৃতকম্্ তাহাকে আশ্রয় করিতে পারে 
না, শ্ বা অন্ধ্র তদীয় দেহ ভেদ করিতে সম 
হয় না। যেযোগী মিতাহারী হইয়! বিহার, 
নিদ্রা ও জাগরণ পরিমিত করিয়! সকল কার্ধের 
সাধনচেষ্টাকে পরিমিতভাবে » করেন, তিনি 
সহজে ক্ততৃজ্ঞান লাভ করিতে পারেন। যিনি: 
হেতু ও ঘৃষ্টান্তের অলক্ষ্য, নাধ্য ও মনের 
অগোচর এবং বিজ্ঞান ও আনশশ্বরপ ব্রহ্ম; 
ত্াহাকেই ব্রহ্গজ্ঞানীরা তত্ব বলিরা অকাত 
আছেন। যোশীর ন$গ্গ যোগাত্যাসে নির্ভীক 
নিরাময় নিরালম্ম পরমব্রন্দে বিলয় হয়; 
যেমন ঘৃত ধুতমধ্যে নিক্ষিপ্ত হইলে ঘুতই হয় 
একং ক্ষ্রীরে ক্ষীর দিলে সকলই ক্ষীরময় হইয়া 
থাকে, তদ্বৎ যোগী পরত্রদে বিলয় হইলে 
ত্ময়তাই লাভ করেন। সর্বদ1 শ্রমসডূত 
ঘ্ন-জলে শরীর মর্দন করিবে এবং ক্ষীরভোজী 
হইয়া কটু বা উফদদ্রব্য ও লবণ ভক্ষণ করিবে 
না। জিতেল্গিয় থাকিয়া! ব্রহ্মচর্যের অনুষ্ঠান 
করত ক্রোধ, লোভ ও খাতসধ্য পরিহার 

করিয়া! একবর্ষ কাল এইরপ অভ্যাস করিলে 
যোগী নামে অভিহিত হন। যিনি মহামুদ্রা, 
নভোমুদ্রা উডিডিয়ান, জালন্ধর ও ষুলবন্ধ পরি- 
জ্ঞাত হন; তিনি যোগে সিদ্ধিলাভ করেন। 
মাড়ীলমূহের শোধন, চন্মনাড়ী ও হৃর্ধ্যনাড়ীর 
মিলন এবং উত্তমরূপে রসশোষপকেই মহী- 
মুদ্রা বলিয়া থাকে ৷ বামপ্রদ বারা জননেজ্জিয় 
পীড়ন করত বক্ষম্থেলে চিবুক রাখিয্হস্তঘয় -: 
ছারা লহ্িতনক্ষিণচরণ ধরিয়া,প্রাণবায়ুতে উদর 
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পূর্ণ করিয়া, পরে তাহা রেচন করিলে মহামুদ্রা 
কর! হয়; ইহাতে মহাপাতকরাশিও বিনঈ 

'ছুয়। এইরপে প্রাণায়াম ইড়াতে অভ্যস্ত 
হুইলে, পিঙ্গলায় অভ্যাস করিবে। যখন 
পুরফাদির সংখ্যা সমান হইবে, তখন মুদা 
পরিত্যাগ করিবে। ইহার অভ্যাসে মোণীর 
পথ্যাপথোর অবিচারে কোন ক্ষতি নাই। 
অপকারী রম মকল তাহার দেহে নিজশক্তি 
দেখাইতে পারে না, এমন কি কঠোর বিষপান 
করিলেও অমুতের মত ছীর্ণ হয়। মহামুদ্রার 

অভ্যাসে ক্ষয়, কুষ্ঠ, অর্শ, গুন ও অজীর্ম প্রভৃতি 
কঠিন রোগ বিনষ্ট হয় । কপালকুহরে জিহ্বাকে 
বিপরীতগামিনী রাখিয়া ভ্রদ্ধয়ের মধ্যে নিশল- 
দষ্টিস্থাপনকে খেচরী সুদ্দা কহে; যিনি উক্ত 
মুদ্রা বিশেষ অবগাত আছেন, তিনি কর্মীবিপাকে 
লিপ্ত হন না ও কদাচ কাল বা রোগ তাহাকে 
অধীন করিতে পারে না। ইহার অভ্যানকালে 
জিহবা ও মন থে অর্থাৎ শুন্টে বিচরণ করে, 
এইজন্য এই মুদ্রার নাম খেচরী; সিদ্ধগণের 
নিকট ইহার যথেষ্ট আদর আছে! যানং 
দেহে বিন্ স্থিরভাবে থাকে, সে পধ্যন্ত নৃত্যুন্ডয 
থাকে ন' বলিয়৷ এই বিদ্রনির্গমনিবারদা খেচরী- 
মুদ্রা অতি প্রশংসনীয়৷ ! দিবারাত্র মহাপ্রাণ 
উডটীন করেন বলিয়া, কক্ষ্যমাণ বন্ধের নাম 
উচ্ডিয়ান ; ইহাতে হস্তদ্য়ের অগ্রভাগ পিয়া 

জানুদ্বয় জঠরে ও নাভির উদ্বীদেশে ত্রমিক 
অবস্থাপিত করিবে। ইহার অভ্যাসে মৃত্যুয় 
বিদ্রিত হয়। যাহাতে অধোগামী জলাদিকে 
কঠদেশে শিরাসমূহ ছারা রক্ষা কর! যায়, তাহা 
সকল ছুঃখবিনাশন জালঙ্বব্রধধ নামে অভিহিত 
হয়। কণ্ঠের সক্কোচহুচক এই জালন্ধরবন্ধ 
অভ্যস্ত হইলে ললাটসম্ভূত অমৃত আর জঠরা- 
গ্লিতে পতিত হয় না এবং শরীরস্থ বামুও চঞ্চল 
হয় না। পাঞ্চিভাগ দিয়া যোনি সম্পীড়িত 

করিয়৷ পায়ু সন্কোচ পূর্বক অপান বায়কে 
উদ্ধে আকর্ষণ করিলে মূলবন্ধ হয়) ইহ! 
গার প্রাণে সহিত অপান অভিন্ন হইলে, 

ক্ষয় হয়; তাহাতে বৃদ্ধও অল্গ- 

কাশীখণ্ড 

কালে যুবার স্তায় শক্তিধারণ করে। জীব 
প্রণ ও অপান বায়ুর বশে ধাকিয়াই নিয়ত 
চঞ্চল হইয়া বাম ও দক্ষিণ মার্গে উর্ধা ও 
অধোভাগে গমন করে; ক্ষণকালও স্থির 
হইতে পারে না। শ্রেমন রজ্জুবদ্ধ পক্ষী 
উড়িলেও পূর্াস্থানে আরু্ট হইয়া থাকে, 
হ্দপ সত্তাদি গুণে আবদ্ধ জীব প্রাণায়ামকালে 
প্রাণ ও অপান কর্তৃক আকুষ্ট হইয়া দেহেই 
অবস্থিত হয়। অপানবাহু কর্তৃক প্রাণ আকৃষ্ট 
হয় ও প্রাণবায়ু অপানকে আকর্ষণ করিয্া 
থাকে। এই বায়ুছয় ক্রমিক উর্ধে ও অধো- 
ভাগে অবস্থিত আছে ; যোগীই ইহাদের মিলন 
করিতে সমর্থ হন। জীব, হকার বীজ দ্বার 
নির্গত হুইয়া পুনরায় সকার বীজে প্রবেশ 
করেন বলিয়া, সর্বদাই “হৎস' এই মন্ত্র জপ 
করিয় থাকেন; জীব এক অহোরাত্রে ষ্টশতা- 
ধিক একবিংশতি সহ বার এই মন্ত্রজপ 
করেন, ইহাকে “অজপা” গায়ত্রী বলিয়! 
নির্দেশ করে। ইহাবু সঙ্কল্পমাত্রেই মানবকে 
পাপ আশ্রয় করিতে পারে না। যোনীর যে 
সকল উপস্থিত হইলে যোগের হানি হয়, 
সেই বিদ্ব সকল কহিতেছি। দূরগত বার্তী 
শ্রবণ বা দরস্থিত পদার্থ দর্শন ও নিমিষার্ 
মধ্যে শতযোজন পথ চলিবার ক্ষমতা হয় এবং 
অদুষ্ট অশ্রুত শান্ত্ের মন্খার্থ সকল শৃক্মরপে 
পরিজ্ঞাত হয়, অতিশয় মেধাশক্তি ও গুরুতর 
ভার লদৃ বলিয়া বোধ হয়। স্বয়ং কখন কুশ, 
কখন স্ুল, ক্ষণে মহান, ক্ষণে অঙ্গ হন এবং 
পরদেহে প্রবেশ করিতে সমর্থ হন; পশুপক্ষীর 
ভাষ! বুঝিতে পারেন, দেহ দিব্যগন্ধশালী হয়, 
দিব্য পেহধারী হইয়া দিবা বাক্য কহিতে 

থাকিয়া দিব্য কন্টাগণের প্রীর্ঘনীয় হন; এই 
প্রকার বিদ্বগমূহ যোগসিন্ধির হৃচনা করিয়া 

। থাকে । যোগীর চিত্ত যদি এই সকল বিদ্বে আভি- 
' ভুত না হয়, তবেই তাহার পরকালে ব্রহ্মাি 
দেবগণেরও হুলত পরম পদ লাভ হয়। যাহা 
পাইলে সংসারে আর আসিতে হয় না ঝা 
কিছুরই জন্ত শোক করিতে হয় পা, হে কুস্ত-৪ 



যোনে! বড়ঙ্গযোগবলে তাহ। লাভ কর! যায়। 

একজন্মে কিরূপে ঈদৃশ যোগসিদ্ধি হইবে এবং 
যোগসিদ্ধি ব্যতিরেকেও কিরপে এ সংসারে 
নির্বাণপদ লাভ হয় হে কুম্তযোনে! এতা 
দ্বশ যোগ কিংবা ক্টীতে দেহত্যাগ, এই 
ঢুইটাই মুক্তির উপায়। এই কলিকালে জীবের 
চিন্ত অতিশয় চঞ্চল ও পাপম্পর্শে মলিন এবং 
আমুও অতি অল্পকাল বলিয়া এরূপ যোগাভ্যাস 
তুর্ঘট ) তদর্শনে দয়াময় বিশ্বেখবর কাশীক্ষেত্রে 
মুক্তিদাতা হইয়৷ অবস্থান করিতেছেন । কাশীতে 

*£ যেমন অতি ম্থুখে মুক্তিলাভ হয়, অন্থত্র 
যোগাি নান! উপায়েও তেমন অল্লায়াসে জীব 
মুক্তি পায় না। কাশীতে অবস্থান সম্পূর্ণ যোগ 
বলিয়া! নির্দিষ্ট আছে; এ যোগে যেমন শী 
মুক্তি হয়, তেমন অন্ত কোন উপায়ে হয় না। 
কাশীতে বিশ্বেশ্বর, বিশালাক্ষী গঞ্গা, কালভৈরব 
ঢুণ্চিরাজ ও দণ্ডপাণি এই ছয়টা ঘোগের অঙ্গ। 
এখানে এই ঘড়ঙ্গযোগের নিয়ত সেবা করিলেই 
দীর্ঘ যোগনিদ্রার সহায়ে মুক্তিপদ লাভ হয়। 
স্থানে ওঞ্জারনাথ কুত্তিবাসাঃ, কেদারেখর, 
ত্রিপিষ্টপেশ্বর, বীরেশ্বর ও বিশবেশ্বর, এই 
ছয়টাও যোগের অন্্যবিধ অঙ্গ । অসি ও 
বরণালঙ্গম, জ্ঞানবাপী, মণিকর্ণিকা, ব্রহ্মহুদ ও 
ধর্মৃহুদ, এই ছর়টাও সেই যোগের অন্যবিধ 
অঙ্গ। হে নরবর! কাশীতি এই বযড়ঙের 
সেব! করিলে জীবের পুনরায় জঠরযন্ত্রণা ভোগ 
করিতে হয় না। কাণীতে গঙ্গার অবগাহনই 
মহাপাপনাশিনী মহামুদ) ইহার অভ্যাসে 
মুক্তলাভ হয়। কাশীর পথে বিচরণকে খেচরী 
মুদ্রা কহে; ইহ অভ্যস্ত হইলে নিশ্চয় খেচর 
অর্থাৎ দেবতা হয়। দূরদেশ হইতে উউ্টীন 
হইয়া কাশীতে আগমনের নাম উড্িয়ানবন্ধ ) 
ইহা অভ্যস্ত হইলে মুক্তিদান করে এবং 
বিখেশরের ্নানসম্ভৃত দেবছুর্ণভ জল মন্তকে 
ধারণ করিলে জালন্ধরবন্ধ অনুষ্ঠিত হয়। 
শতনিদ্ে ব্যাকুল হইয়াও নুরী ব্যক্তি কাশীকে 
পরিত্যাগ করেন না, ইহারই নাম মূলবন্ধ; 

উহাতে সকল হঃখের মূল কিট হয়। হে 

১৪৩: 

মুনে! মহাদেব কথিত মুক্তির উপায়ভূত থিব্ধ 
যোগ তোমাকে কহিলাম | যে পর্য্যন্ত জীবের 
ইন্দ্রিয় বিকল ন! হয়, যাবৎ ব্যাধি আশ্রয় না 
করে ও যাবৎ মৃত্যুর বিলম্ব থাকে, তাবৎকাল 
যোগাভ্যা করিবে। এই উভয় যোগের 
মধ্যে কাশীযোগই উত্তম, ইহা! অভ্যাস করিলে 
পরম যোগ সহজে পাওয়া যায়। মৃত্যুর 
চিুভুত আধিব্যাধিসহায়িণী জরা উপস্থিত 
হইলে মৃত্যুকে নিকটস্থ জানিয়া কাশীশ্বরকে 
আশ্রয় করিবে । কাশীনাথের শরটাগত হইলে 
মানবের কালভয় বিদূরিত হয়; কারণ কাল 
কুপিত হইয়া জীবন হরণ করেন, তাহাও 
কাশীতে অতি মঙ্গলের বিষয়। ধার্মিক ব্যক্তি 
অতিথিসৎকার সময়ে গ্যমন অতিথির প্রতী- 
ক্ষায় থাকেন, তদ্ধপ ভাগ্যবাঢা ব্যক্তি কর্তৃক 
কাশীর্তে মুত্র আগমন প্রতীক্ষিত হইয়া 
থাকে । কলি, কাল ও কুতকর্মব, এই তিনটাকে 
শুভের কণ্টক বলিয়৷ নির্দেশ করেন; কাশী- 
ঝমীর উপর ইহাদের কোনই প্রভূত নাই। 
অগ্াত্র কাল অতর্কিত ভাবে আসিয়া বসামথ্য 
প্রকাশ করেন ; যাহার কালভয় দূর করিবার 
বাসনা আছে, সেই লুকুৃতী পুরুষ, কাশীকে 
আশ্রয় করুক। 

একচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪১॥ 

দিচত্বারিৎশ অধ্যায় ! 

কালবঞ্নোপায়। 

অগন্ত্য কহিলেন, কিরে মৃত্যকে নিকট- 
বন্তী বলিয়৷ জ্ঞান হয়, তাহার কিরূপ লক্ষণ, 
অহা আমাকে বলুন। স্বন্দ কহিলেন, হে 
মুনিবর! যে সকল চিহ্ন দেখিয়! মৃত্যু সম্নি- 
হিত বলিয়৷ জ্ঞাত হওয়া যায়, ভাহা! কহিতেস্ছি 
শ্রবণ কর। যাহার কেবল দক্ষিণ নামাপুটে 
দিবারাত্রি নিশ্বাস প্রবাহিত হয়, সে দীর্ঘাস্ 
হইলেও বর্ধত্রয়ের মধ্যে মরিয়! যায়* ছুই বা 
তিন দিবারাত্রি যাহার নিশ্বাস দক্ষিণ নাড়ীতে 



১৪ 

বহি থাকে, সে ব্যক্তি তদবধি একপর্ষকাল 
মাত্র জীবিত থাকে । দশদিন নিরন্তর যাহার 
ছুই নাসাপুট দিয়াই নিশ্বাস প্রবাহিত হয় ও 
মধ্যে মিলিত হয়, তাহার তিন দিন মাত্র 
জীবনের কাল। শ্ব'সবায়ু নাসাপুটে না৷ আসিয়। 
যাহার মুখ দিয়া প্রবাহিত হয়, সে দুই দিবসের 
ভিতর পথিমধ্যে মরিয়। যায়। যেকালে অক- 
স্মাৎ মৃত্যু হয, মৃত্যুভীত ব্যক্তিরা সেই কালকে 

পূর্ব্ব হইতে চিন্তা করিবে। শূধ্য যংকালে 
সপ্তম রাশি ও চন্দমা জন্মনক্ষত্র আশ্রয় করেন, 
তখন দক্ষিণ নাপাপুট দিয়াই নিশা বহিতে 
থাকে ? এ হূ্ধ্যাধিষ্টিত কালের উপর বিশেষ 
লক্ষ্য রাখা কর্তৃব্য। এ সময় যংকর্তক অক- 
স্মাৎ কৃষ্ণ ও পিঙ্গলবণ পুরুষ ঘটি হয় ও পর- 
ক্ষণেই ও পুরুষের রূপান্তর লক্ষিত হয়, সে 

বর্ধঘয় মাত্র বাচিয়া৷ থাকে। বাহার ঢুষ্টিপথে 
আকাশে বিচরণকারী মরকতাভ গক্জরাজি 
নিপতিত হয়, সে ছয় মাপ মধ্যেই মরিয়। 
বায় এবং যিনি মুখে জল লইয়৷ হর্যা।ভিনখ 
না হইয়। আকাশে দুলার প্রদান করত 
তাহাতে ইন্্রধন্ত দেখিতে পান না, তিনিও এ 
পর্যন্ত জীবিত থাকেন। যে ব্যক্তি, এরুদ্ধতী, 
প্রুব, বিষুপদ ও মাতমগ্ডল দেখিতে পায় না, 
তাহার মৃত্যু নিকটস্থ জানিবে। জিহ্বাকে 
অরুন্ধতী, নাসিকার অগ্রভাগকে ফ্রব, ভ্রম্ধ্যকে 
বিষু'পদ ও নেত্রদ্য়ের মধ্যভাগকে মাতমণ্ডল 
কহিয়া থাকে । যাহার নীলাদি বর্ণের এবং 
কটু অল প্রভৃতি রম সকলের যাথার্থ্য অন্তরূপে 
জ্ঞান হয়, ছয় মাস মধ্যেই মৃত্যু আসিয়! 
তাহাকে: গ্রাম করে। যাহার ছয়মাস মাত্র 

আমর কাল অবশিষ্ট থাকে, তাহার ক, ও, 
জিহ্বা, দন্ত এবং তালু সতত শুল্ক হইতে 
থাকে এবং যাহার শুক্র, হস্তের অঙ্কুলী ও 
নেত্রের কোণ নীলাভ হয়, ছয় মাসের ভিতরই 
সে যমালয় উপগত হয়। মৈথুনকালেঞুকিংবা 

. তাহার পরক্ষণে যাহার হাচি হয়, সে পাচমাস 
কাল "জীবিত থাকে । নানাবর্ণের কৃকলাস 

পর়ীকে অতকিত ভাবে আসিয়াই চলিয়৷ 

সধও 

যায়, সে ছয়মাম মধ্যে মরিয়া যায়। যাহার 
ন্নানের পরই বক্ষঃস্থল, পদযুগল ও হস্তঘ্বয় শুষ্ক 
হইয়া যায়, সে তিনমাসের অধিক বাচে না। 
ধুলি বা কর্দমে যাহার পদচিহ্ন খগ্ডিতভাবে 
লক্ষিত হয়, তাহার পমাস পর্যন্ত আফুংকাল 

থাকে। দেহ চঞ্চল না হইলেও যাহার ছায়া 
চঞ্চল হয়, চারিমাসের ভিতর সে যমদূতের 
বন্ধণন পতিত হয়। যে ব্যক্তি কর্তৃক স্বচ্ছ 
দরণাদিতে নিজ প্রতিবিন্সে মস্তক লঙক্ষিত 
না হয়, সে মাসমধ্যেই মৃত্যুমুখে নিপতিত / 
হয়। বুদ্ধিত্রংশ, বাক্যের খ্বলন, আকাশে ঢৃষ্টি- * 
ক্ষেপ করিবামাত্রেই ইন্দধনু দর্শন, রাত্রিতে 
দুইটা চন্দ্র, দিবসে দুইটা “র্য ও নক্ষত্র এবং 
রাতিতে নক্ষত্রহীন আকাশ, এক সময়ে চতু- 
দ্দিকে ইন্ধন এবং বুক্ষোপরি বা পব্বতশিখরে 
গন্ধন্ননগর ও দিবাভাগে পিশাদিগের নৃতা, 
এই সকল দেখিতে পাইলে শী নয হইয়া 
থাকে। ইহাদের মধো যদি একটা চিনও 
লক্ষিত হয়, তবে মাস মধ্যেই যমালয়ে গমন 
করিয়। থাকে । যং্করক অঙ্গুলি দ্বার কর্ণ 
কুষ্ন করিয়। কেনরূপ শব্দ শ্রুত না হয় এবং থে 

? 

স্ুল খাকিয়াও হঠাৎ কশ ও কৃশ থাকিয়া সহম। : 
স্থল হয়, মে একমাস মধ্ো মৃত্যুবশে উপনীত 
হয়। যে ব্যক্তি ব্বপ্পে পিশাচ, অনুর, কাক, ভূত, 
প্রেত, কুকুর, গৃপ্র, শগাল, শুকর, খর, গর্দাভ, 
উদ, বানর, শেন পক্ষী, অশ্বতর বা বকের পৃষ্টে 
আরট হুইয়া তাহাদের ভক্ষ্য হয়, সে একবর্য 
পরেই যমালয় উপগও হয়। যংক্ৃক নিজ 
পাটল "৫ দেহ, গন্ধ পৃপ্প বা বন্ধ দ্বারা ভষিত 
হইতেছে লক্ষিত হয়, তাহার আয়ুকাল অষ্টি- 
মাস মাত্র অবশিষ্ট থাকে । জরে যাহার ধুলি- 
রাশিতে, ব্গীকরাশিতে বা য়পদণ্ডে আৰবোহণ 
ঘটিয়৷ থাকে; তাহার ছয় মাসের অধিক 
কাল জীবন থাকে না । যে আপনাকে স্বপ্রে 
গর্দভে উঠিতে, তৈলমর্দন করিতে, মুণ্ডিত 
হইয়া যমালয় যাইতে দেখে এবং নিজের মত 
পুর্ববপুকুষদিগকে ও মস্তকে বা দেহে ডঁণবা 
কাষ্ঠরাশি অবলোকন করে, সে ছয় মাসে 

- সী 
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অধিক নাচে না। যাহার সন্মুখে কৃষ্ণবণ পুরুষ 
কুষ্ণ-বসন পরিধান করিয়া লৌহদণ্ড ধারণ- 
পুর্বক উপস্থিত হয়, তাহার তিন মাম 
মধ্যেই মৃত্যু হয়। স্বপ্নে যাহাকে কক্কবণনমারী 
আলিঙ্গন করে, সে ম্টী্স মধ্যে ফ্মালয়ে 
গমন করে। ম্বপ্পে যে বানরে অংফোহণ 
করিয়া পূর্বদিকে গমন করে, সে পাঁচ দিন 
মধ্যে মৃত্যুমুখে নিপতিত হয় ' কুপণ বাক্তিও 
অকম্মাৎ দাতা হইলে অথ দাতা হঠাহ 
কুপণ হইলে, কিংবা অন্ত কোন্কপে স্বভাব 

& সহসা বিরত হইলে, শীগ্ই মরিয়া যান । এই 
সকল ও অন্তান্ত বহুতর কালাচহ. পরিজ্ঞাত 
হইয়া যোগাভ্যাস বা কাশীর আশ্রয় গ্রহণ 
করিবে । হে মুনে! জঠরযাতনানিবারক 
মৃত্যুঞ্জয় কাশীনাথ ভিন্ন কালকে ছলিবার অন্ত 
কোন উপায় আছে কিনা, তাহ! আমি জানি 
না। মানব যাবৎ বিশেশ্বরের শরণাগত না হয়, 
তাবৎ তাহার নিমিশ পাপরাশি ও দণ্ডধর 
গল্জন করিয়া থাকে । কাশীতে বাস, তথায় 
গঙ্গাজল পান ও বিশ্বেশ্বর লিঙ্গ স্পশ করিলে, 
জীব কাহার নিকট পুজা প্রাপ্ত না ধ্য? ধে 

৯ কাশীতে মরণকালে স্বয়ং শিব, জীবের বর্ণে 
মন্ত্রোপদেশ করেন, তথায় সেই জীবের উপর 

কালের কোন প্র্ুতাই থাকে না, বাল্য ও 
কৌমারদশা যেমন অল্পদিন মধ্যে অতিবাহিত 
হয়, এ্ররূপ যৌবন ও বাদ্ক্যও অল্পদিনেই 
চলিয়! যায়; এজন্য যাবং জরা! আসিয়া ইন্সিয়- 
গণকে বিকল না করে, তারই মধ্যে পণ্ডিত 
ব্যক্তি তুচ্ছ বিষয়নুখ পরিহারপুর্ধক কাশীবাসী 
হইবেন। হে অগস্ত্য! অন্থান্ত মত্যুচিহ্রে 
কথ! দূরে থাকুক, জরাই মৃত্যুর প্রথম চিহ ; 
সেই জরা ভয়হেতু হয় না, ইহা। 
অতি আশ্ধ্যের বিষয়। জরা যাহাকে 
আক্রমণ করে, সকলের নিকটই দরিদ্রের স্তায়' 
তাহার পরাভব আছে এবং বৃদ্ধের পুত্রের 
আদেশ অবহেলা! করে, পত্রী প্রেমপর্ধস্ত 
পরিত্যাগ করে, বন্জুগণ তাহাকে আদর করে 
স্তজ। জরাগ্রন্ত ব্যক্তিকে দেখিয়া প্রণফিনী 

১৯৫ 

প্রমদাও পরস্থীর স্তায় শঙ্ছিত৷ হইয়৷ স্থানান্তরে 
যায়। জরার মত পীড়া বা ছুঃখ আর কিছুই 
নাই। মানবগণ জরা হইতে অপমানিত 
হয় এবং জর! কর্তৃকই তাহারা মৃত্যাগ্রাসে 
চালিত হয়। কাশীবাসে যেমন অল্পকাল মধ্যে 
কালকে দুর করা যায়, তপশ্তা বা যোগাভ্যাসে 
তেমন অল্প সময়ে কালজয় হয় না। অশেষ 
যজ্ঞ, দান, ব্রত ও তপশ্চ্চাজন্ত পুণ্যসঞ্য় 
ব্যতিরেকে কেহই কাশীলাভ করিতে পায় 
না। কাশীপ্রান্তিই যোগ, কাশীগ্রীন্তিই তপ, 
কাশীপ্রাপ্তিই দান ও কা শীপ্রাপ্তিই শিবৈকতা । 
কাশীকে যদ্দি আশ্রয় করিতে পারা যায়, তবে 
তৎসনিধানে কলিই বা কি, কালই বা কি, 
জরাই বা কি, ছুক্কতই বা কি?_-সকলই 
তুচ্ছ ; কেহ অগ্রসর হইতে *্পারে না! যৎ- 
কতৃক ফীশী আশ্রিতা না হয়, কলি তাহারই 
ক্লেশদায়ক হয়; কালগ্রাসে সে ব্যক্তিই নিপ- 
তিত হয়; পাপরাশি তাহাকেই কষ্ট দিতে 
থাকে। যাহারা কাশী আশ্রয় করিরা বিশ্বে. 
বের আরাধনা করে, তাহাদের অন্তকালে 
ব্র্দ5হশন লাভ ও তজ্জন্ত কর্মনুত্র ছেদন 
হইম্া থাকে। কাশীতে মরিলে যে অক্ষয় 
নুখলাভ হয়, ধনী মানব কখন এসংসারে 
তদ্রীপ সুখী হইতে পারে না। কাশীতে 
যে র্যক্তি যধাবিধি অবস্থান করে, সে হ্বর্গপদে 
মমাসীন ব্যক্তি অপেক্ষা অধিকতর শ্রেষ্ঠ; 
কারণ কাশীবাসীর হুঃখের অবসান হয় ও 
র্গবামীর হখেরই অবসান লাভ হইয়া থাকে। 

এই, রাজ। দিবোদাস-প্রতিপালিতা, কাশী 
ব্যতিরেকে ভগবান্ বিশবশ্বরের হুন্দর মন্দর- 
গুহাতে অবস্থানেও তার্ৃশী শ্রীতিলাভ হয় ন1। 

দিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪২॥ 

ভ্রিচত্বারিৎশ অধ্যায় | 

দিঝ্নদোস নৃপাতির প্রতাপবর্ণন। 
অগন্ত্য বলিলেন, হে কার্তিকের !উগবান 

কাশীনাথ কতৃক কিরূপে রাগ! দিবোদাস কা 
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১৯৬. কাশীখণ্ড। 

. হইতে দুরিত হইয়াছিলেন এবং কোন্ উপা- 
' য্বেই, বা পুনরায় মন্দরাচল হইতে কাশীতে 
আসিয়াছিলেন, তাহা বর্ণন কর। স্বন্ধ কহি- 

- লেন, আদিদেব মহাদেব, ব্রহ্মবাক্য লঙ্ঘন 
. মা করিয়। এন্দর পর্জরতের তপস্তায় সন্তোষ 

লাভ করিয়া, কাশীধাম শুন্ত করত মন্দর 
পর্বতে গমন করিলেন। সমস্ত দেব্গণ তাহার 
অনুগামী হইলেন। তখন নারায়ণও বৈষ্কব- 
ক্ষেত্র সকল পরিহারপূর্বক পার্বতীনাথের 
অধিষ্ঠিত মন্দরাচলে উপস্থিত হইলেন। 

' গ্ণপতি ও হুর্ধদেব, ইহ্ারাও স্ব স্ব স্থান 
পরিত্যাগ করিয়া তথায় গমন করিলেন 
'প্রবং অন্তাষ্ট দেবগণও মত্যের নিজ নিজ 
ধাম শূন্য করিয়া এ মন্দরপর্বতেই গমন 
করিতে লাগিলেন। এইরূপে দেবগণ পুথিবী 
পরিত্যাগ করিলে, প্রতাপশালী সর্ধিিভৌম 
দিবোদাস, নির্বিঘ্কে রাজ্য করিতে লাণি- 
লেন। তিনি কালীতে নগরী নির্বাণ করিয়া 
প্রজাগণকে পুত্রনির্বিশেষে পালন করিতে 
থাকিয়া, দিন দিন বদ্ধিত হইতে লাগিলেন। 
তিনি হুষ্টদিগের হ্গদয় ও নেত্রে মূর্ধের মত 

. তেজন্বী ও তীক্ষদণ্ড ছিলেন এবং মৃদু ও 
আত্মীয়গণের নয়নে ও জ্দয়ে সৌমাসৃত্তি হইয়া 
প্রীতিসম্পাদন করিতেন। রাজা দিবোদাস 
ইন্্রধনূর মত ধনুকের টক্কার করত বীণস্থলে 
'পলায়নপর শক্রসেনারূপ মেঘবন্দ কতৃক বারং- 
বার লক্ষিত হইতেন এবং সজ্জনের সংকারক 
ও হুষ্টের দণ্ডকারী ধর্ম্বধম্ববিবেচক সেই 
রাজাকে লোকে ধর্মরাজের মজায় বোধ করিত। 
তিনি অর্জনের মত বহুবার অরিকুলরূপ অরণ্য- 
সমূহ দগ্ধ করিয়াছিলেন এবং বরুণের ভ্ায় 
দূরস্থ হইয়াও শক্রুগণকে বন্ধন করিয়াছিলেন। 
রিপুরূপ রাক্ষসের ছেদক ও পুণাকন্ধাদিগের 
শ্রেষ্ঠ সেই রাজ! জগশপ্রাণনতৎপর হইয়া 
জগংপ্রাণ (বামু) সদ্বশ ছিলেন এবং সকল 
সাধুগণ, তাহার নিকট অমুল্যরত্বাদি পাইয়া 
০হাকে ..হুবের বলিয়া! বুবিত। শত্রগণ 
 শং্গীরস্থলে তাহার উএমুর্তি সহ করিতে 

পারিত না। তিনি তপোবলে সমস্ত দেব- 
গণেরই রূপধারণে সমর্থ ছিলেন বলিয়া 
দেবতারা তাহাকে স্তব ও ভজনা করিতেন। 
ধনসামর্থো বন্গুগণ হইতেও অধিকতর সেই 
রাজার মহিম! দেবগ্্ণর নিকটও ভূর্ব্বিজ্ঞের 
ছিল। অশ্বিনীকুমার হতেও সমধিক রূপবান্ 
সেই রাজার গ্রহগণ বিরুদ্ধ হইয়া! অনিষ্টকারী 
হইলে, তিনি যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে দূর 
করিতেন। বিদ্যাধরগণের ভিতরও অধিক 
বিদ্যাধর হইয়া মরুদগণকে উপেক্ষা করিয়া 
তষিতদিগকে নিজগ্রণে পরিতুষ্ট করিতেন। 
গীতবিদ্যায় গন্ধর্বাগণেরও গর্ববধর্বকারী এ 
রাজার স্বর্গোপম দুর্গ যক্ষ ও রাক্ষদগণ নিয়ত 
রক্ষা করিত। নাগগণ তদীয় সামর্থ্য সন্দর্শন 
করিয়া কদাচ তাহগর অনিষ্ট করিতে সাহসী 
হইত না। দৈত্যেরাও তাহার সেবা করিত 
এবং গুঁহাকগণ তাহাকে সর্ন্যদা বেই্টন করিয় 
থাকিত। “আপনি রাজা হইতে দেকাণকে 
দর কবিয়াছেন, এ কারণ আমরা স্ব স্ব বিভনা- 
সারে আপনার সেবা করিব,” এইরূপ কহিয়। 
অস্থরগণ তাহার স্তব করিত। বায় অশ্বগতি 
শিক্ষা-শাস্ত্রের শিক্ষকপদে অবস্থিত হইয়! এই 
রাজার অশ্বগণকে শীঘ্রগতি শিক্ষা দিতেন। 
এই রাজার পর্বতদেহবৎ বিপুলদেহসম্পন্ 
পার্বতগজরাজিকে অজভ্র দান (মদ জল ) 
সম্পন্ন দেখিয়৷ অপরেও দানসম্পন্ন (দাত! ) 
হইয়াছিল। সভাপ্রাঙ্ণে তদীয় পণ্ডিতের 
শান্ধে এবং রণাঙগতে তদীয় যোদ্ধারা শস্ত্ে, 
কখন কাহারও নিকট পরাজিত হয় নাই। 
তাহার রাজ্যমধ্যে দ্বেষ্যগণকে কেহ পদস্থ 
দেখে নাই এবং তাহার প্রজাপুঞজকে অপরস্থ 
দেখে নাই। ম্বর্গে দেবতাদিগের মধ্যে একজন 
কলানিধি ভাছেন; কিন্তু তাহার সময় 
ভূলোকে সকলেই কলার (নৃত্যগীতাদির ) নিধি 
( আকর ) ছিল। ন্বর্গলোকে একজন কাম- 

ক 

দেব, তিনিও অনঙ্গ; কিন্তু তাহার রাজ্যে . 
সমস্ত লোকই অঙ্গ-উপাঙগের সহিত বিরাজ 
করিত। তাহার রাজ্যে কেহ গোত্রভিখ) 



ব্রি্ত্বারিংশ'অধ্যায় | 

( কুলনাশক ) ছিল বলিয়া! শুনা যাইত না; 
কিন্তু স্বর্গে স্বয়ং দেবরাজই গোত্রভিৎ নামে 
অভিহিত হন। স্বর্গে চক্রম! প্রতি কৃ্পক্ষে 
ক্ষয় প্রাপ্ত হন, কিন্তু তাহার প্রজ। মধ্যে কেহই 
ক্ষয়ী ছিল না। ন্বর্ধোক, নবগ্রহের বাসভূমি ; 
কিন্ত তাহার সময় মন্তে কোন গ্রহই ছিল 
না। ন্বর্গে একজন মাত্র হিরণ্যগর্ভ থাকেন, 
কিন্তু তাহার সমস্ত পুরজনের ভবনই হিরণ্যগর্ড 
(সব্পুর্ণ) ছিল। ন্বর্গে এক অংশুমান, 
তিনিই অপ্তীশ্ব; কিন্ত তাহার নগরবাসী. 
সকলেই সদংশুক ও ব্বশ্ব ছিল। ত্র রাজার 

নগরীও স্বর্গের স্তায় অপ্সরা সমূহে হুশোভিতা 

১ 

করে। রাজা দিবোদাদ অপত্নির্ষিশেষে 7 
প্রজাপালক ছিলেন বলিয়! অধর্থের কণীমাত্রও 
তাহাকে আশ্রয় করে নাই। দেবতারা, ষাড়্- 
ুণ্যবেতা শততিত্ররশালী খর্াদিচতূবর্গের সহ- 
পায়বেন্তা সেই রাজার কোন ছিদ্রই পাইলেন 
না। অপচিকীয়ু দেবগণের হৃদয়ে সেই 
রাজার অপকার করিতে কোনরূপ শঙ্কা হইল: 
না। এ রাজার অধীনস্থ যাবৎ পুরুষেরই ধর্ম্বা- 
চরণে বাসনা ও একটা করিয়া সহধর্মিণী ছিল ।. 
তত্রত্য স্ত্ীলোকমাত্রেই সতী” ছিল। তাহার 
বাজ ব্রাঙ্গণ সকল পণ্ডিতক্ষত্রিয়গণ বলশালী, 

ছিল। বৈকুঠ একটা মাত্র পদ্মার আবাদভূমি, | 
। আসক্ত ছিল।. ত্রীঞ্ছার সময় ত্রহ্মচারিগণ কিন্ত তাহার রাজ্যে বহুশত পছ্যাকর ছিল। 

সেই রাজার তাবং সামাজ্যই গতি ( অনাবৃষ্ট 

প্রভৃতি) হইতে ভয় জানিত না, সকল গ্রামই 
রাজপুরুষেরা রক্ষা করিত। স্বর্গে একজন, 

অলকানাথই ধনদ নামে বিথ্যাত আছেন, । ছিলেন। 
কিন্তু তাহার সময় গছে গ্রহে ধনদগণ শোভা : 
পাইতেন। রাজা দিবোদাস এইরূপে রাজ্য 

করিতে থাকিয়৷ আট অধুত বংসর একদিনের : 
হ্যায় অনায়ামে অতিবাহিত করিলেন। এ 
কালে দেবতারা, ধন্মান্ুসারে প্রজাপালক এ 
রাজার অপকার-করণাভিপ্রায়ে বৃহস্পতির সহিত 
মন্্ণ। করিতে লাগিলেন। হে মুনিবর ! ভবা- 
দৃশ ধার্মিক ব্যক্তিকেই দেবগণ বহুতর বিপদে 
নিক্ষেপ করিয়া থাকেন । এই ভূমিপতি দিবো- 
দাস কত শত দৃদ্ধর যচ্্ের অনুষ্ঠানে যজ্জভুক্ 

দেবগণের সন্তোষ করিয়াছেন, তথাচ ভ্াহার৷ 
ইন্থার বিপক্ষ হইতেছেন। অথবা দেবগণের 
এইরূপই স্বভাব যে, স্তাহারা পরের উৎকর্ষ 
সহা করিতে পারেন না। নচেৎ বলি, বাণ ও 
দীচি প্রভৃতির অনপরাধী থাকিয়াও কেন 
তাহাদের নিগ্রহভাজন হইলেন ? ধর্মানুষ্ঠানে 
বহুতর বিদ্ব পাইয়াও ধার্ষিকগ্রণ কদাচ ধর্মমত 
হন না! অধাম্মিক ব্যক্তিরা প্রথমে ধনধান্ত- 
সম্পন্ন হইয়! বৃদ্ধি পায় এবং অধর্মপ্রভাবে 

৷ অস্তকালে সমূলে বিনষ্ট হুইয়। অধোগমন 

বৈশ্ঠগণ অর্থোপার্জানের উপায়াভিজ্ঞ এবং 
শুদগণ অগ্ঠরভি পরিহারপুন্দক দ্বিজশুশীষায় 

অঙ্থলিতরদ্গাচ্ধো, গুক্ুর* অধীনে থাকিয়। 
বেদপাঠ করিতেন। গৃহস্থগণ আতিথ্যধর্শা- 
ভিন, সন্বশাধপারদশী ও সংকন্মানুষ্ঠায়ী 

ইহার রাজ্যে বানপ্রস্থীর৷ ববামী 
হইয়া গ্রামবাগাসমুহে স্পৃহ।হীন থাকিয়া 

! বেদোদিত পথের অনুসরণ করিতেন এবং যক্তিরা 
সঙ্গ ও স্ীপরীহারপুর্ববক বাক্য, মন ও শরী- 
রের প্রস্ুত্ব পাইয়। নিম্পহ হইয়া থাকিতেন। 
ব্ররূপ "অপরাপর অনুলোমজাত ব্যজিরাও 
পরাম্পরাগত শখ ধ কুলমার্গ অতিক্রম করিত 
না। তাহার রাজ্যে কেহই অপুত্রক বা! দরিদ্র 
ছিল না, সকলেই বৃদ্ধের সেবা করিত ও কালে 
মৃত্যুর অধীন হইত। এররাজ্যে কেহ চঞ্চল- 
স্বভাব, বাচাল, হিংসক, বঝক, পাষণ্ড, ভগ, 
রণ্ড বা শৌগ্ডিক ছিল না। রাজ্যের সকল 
স্থানেই বেদধ্বনি, শাস্তালাপ, সদালাপ, মঙ্গল- 
গীতি এবং সতত বাঁণা বেণু মৃদক্গ প্রভৃতি 
বাদোর নুমধুর ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইত। ্র 
রাজ্যে যজ্জেতেই সোমপান হইত, অন্ত কুত্রাপি 
পানসত৷ ছিল না এবং পুরোডাশযজ্ঞ ভিন্ন অন্য 
কোন সময়ে কেহই মাংস ভক্ষণ করিত না। 
্র রাজ্যে কেহ দৃতশীলী, অধর্থ বা তর ছিল 
না। সকলেই পিতৃপদসেবা,সদৈধার্চনা, উপ- 
বাস, এত ও তীর্থলেবা বন্তুব্য বলিয়া বোধ 



১৯৮" 

করিত। স্ত্রীগণ শ্বামিসেবা ও স্বামিবাক্য পালন 
ভিন্ন অন্ত কর্খ জানিত না। মানবগণ স্বীয় 
অগ্রজের সেবা করিত। ভূত্যগণ কর্তৃক প্রভু 
সব্ধদা! মেবিত হইতেন। হীনজাতি ব্যক্তিরা 

-উৎরই্জাতীয় পুরুষের গুণগৌরব সর্বদাই বর্ণন 
করিত। কাশী ও কাশীস্থ দেবগণ সকলের 
নিকটই পূজা পাইতেন। পঞ্জিত্রো সকলের 
নিকটেই ভক্তি সহকারে সম্মান পাইন্েন। 
পঞ্ডিতগণ কতৃক তপন্িণণ, তপস্বিগণ কর্তৃক 
গিতেন্দিয়গণ, পঁজিতেন্দিয়গণকর্তৃক জ্ঞানিগণ 
এবং জ্ঞানিগণ কর্তৃক শিবভক্তগণ নিয়ত পুজিত 
হইতেন। তদীয় রাজ্যে ধনবান্ মাত্রেই বাপী, 
কূপ, তড়াগ ও উপবনসমূহ প্রতিষ্ঠ। করিয়া- 
ছিল এবং সমস্তজাতিই স্থষটপুষ্ট ছিল। ব্যাধ 
ও পশুঘাতী ভিন্ন গকলেই প্রশংসনীয় কার্য 
করিত। একারণ দেবগণ বহুতর অনু্দ্ধান 

করিয়াও অশেষগুণাধার পুণ্যক্্ী সেই রাজার 
অপকার করিবার কোনরূপ ছিদ্র পাইলেন না । 
তৎপরে দেবগুরু বৃহস্পতি, দেবগণকে এ ধন্িষ্ঠ 
বরিষ্ঠ ও মন্ত্রবিৎ রাজার অপচিকীরু“ দেখিয়া 
তদ্বিষয় বলিতে লাগিলেন । বৃহস্পতি কহিলেন, 
সেই রাজা মন্ত্র, বিগ্রহ, প্রয়াণ, অবস্থান, 
সংশয় এবং ভেদবিষয়ে যেরূপ জ্ঞাত আছেন) 
এমন আর কেহই নাই। সামাি উপায়- 

কাশখণ্ড। 

তাহার সবর্থ জ্ঞাত হইয়া, তাহাকে বন্দনা করত 
কহিলেন "এইবূপই করিতে হইবে।” তখন 
দ্বেরাজ, সমীপস্থিত অগ্লিকে আহ্বান করত 
মধুর ভাবে কহিলেন, হে হব্যবাহন! আপনি 
মন্ত্যভুমিতে যে মুত্তিতে স্ববস্থিত আছেন, এ 
মূর্তি, শী দিবোদাসের রাজ্য হইতে অপ- 
সারিত করুন; আপনার মূত্তি পৃথিবী হইতে 
স্থানান্তরিত হইলে, প্রজাগণের অগ্গাভাব 
নিবন্ধন হব্যকব্যক্রিয়! বিপুপ্ত হইবে; তাহাতে 
তাহারা রাজার প্রতি বিরক্ত হইবে। রাজা 
প্রজাদিগের বিরাগভাজন হইলে, তাহার বহু 
ক্লেশে অর্রঞধিত রাজশব্ নিরর্থক হইবে; 
প্রজারঞ্জক বলিয়া লোকে ভূপালকে রাজা 
কহে, কিন্ত তীয় প্রজারগ্ন বিনাশ পাইলে, 
রাজশন্দ ও রাজ্য ধ্বংস পাইবে। বিরক্ত 
প্রজাগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত রাজার কোষ, ছূর্গ ও 
বলসম্পন্তি থাকিলেও নদীর কুলস্থিত বুক্ষর 
মত সত্বর বিনাশ পায়। প্রজাই রাজার ত্রিবর্গ- 
সাধনের প্রধান সহায় ; সেই প্রজা ক্ষীণ হইলে 
রাজার ধনু, অর্থ, কাম, এই ত্রিবর্গও ক্ষীণ 
হয়। রাজার ত্রিবর্গ ক্ষয় হইলে ইহলোকে ও 
পরলোকে কষ্টের সীমা থাকে না। অগ্গিদেব 
ইন্দের ঈদুশ বাক্য শ্রবণ করিয়া, তরায় পৃথিবী 
হইতে যোগসাহায্যে স্বদেহ অন্তহিত করি- 
লেন। তিনি ইন্দজবাক্যে আহবনীয়, গারহপত্য তুষ্ট মধ্যে আমি একমাত্র ভেদকেই | 

উপায় দেখিতেছি; কিন্তু অপোবলশালী সেই | ও দক্ষিণরূপ মিজ মৃত্তিত্রয় মাত্র সংহার 
রাজাতে উহাও কাধ্যসিদ্ধিকর হইবে কিনা, করিয়! স্বীয় দাহিকাশরক্তির সহিত জঠরাপ্লিকেও 
জানি না। যদিচ সমস্ত দেবগণই এ রাজ।৷ আকুষ্ট করিলেন। এ্রইরূপে অগ্নি ভূর্লোক 
কর্তৃক পৃথিবী হইতে নির্বাদিত হইয়াছেন, | পরিত্যাগ করিলে, মধ্যাহ্ন সময়ে দিবোদাস 
তথাপি তথায় দেবপক্ষীয় অনেকেই এখনও 
অবস্থা করিতেছেন। ধাহাদের এক নিমিষ- 
কাল অভাব হইলে, সেই নৃপতির ও আমা- 
-দিগের 'কষ্টের অবধি থাকে না, তীহার। 
জীবগণের অন্তশ্চর ও বহিশ্চর হইয়া তথায় 
পরমসম্মানে অবস্থান করিতভেছেন। তাহার! 
সকলে তীয় রাজ্য পরিত্যাগ করিলেই তোমা- 
ধের অভীষ্ট-এরিপুণ হইতে পারে। দেবগণ, 
বহস্পৃত্ত:এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া, 

রাজা তাংকালিক উপাসনা! সমাপন করিয়া 
ভোঞনগৃহে প্রবেশ করিবামাত্র দেখিলেন, 
পাচকের৷ মুহুত্ুহঃ কাপিতেছে ও তীহাকে 
্ষুধিত জানিয়াও নিবেদন করিতে কুতিত 
হইছ্েছে না । পাঁচকগণ কহিল--হে হৃর্ধ্যা- 
ধিকতেজস্থিন্! তেজোজিতান্ল! রণপণ্ডিত! 
হে নৃূপতে ! যদি আমাদিগের আপনা হইতে 
কোন ভয় না থাকে, তবে বলিবার ইহা সময় 
না! হইলেও আমরা নতভাবে নিবেদন করি" $ 



ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় । 

তেছি। কার্তিকের কহিলেন, অনন্তর সৌম্য- 
মুর্তি রাজাকর্তক কটাক্ষক্ষেপে তাহার! 
বলিতে আদিষ্ট হইয়া কহিতে লাগিল, হে 
মহারাজ ! আপনার দুঃসহ প্রতাপ সহ্য করিতে 
অপারগ হইয়া কিংবাঠঅন্য কোনরূপে ভবদীয় 
মহিমানভিজ্র হইয়া অগ্রিদেব পাকশালাদি 
শূন্য করিয়া কোথায় গমন করিয়াছেন, তাহা 
আমরা জ্ঞাত নহি। অগ্নির অভাবে কোন- 
রূপেই পাককাধ্য হইতে পারে না, তথাপি 
আমরা সর্ধাতেজে কিঞ্চিৎ, বন্ধ পাক করিয়াছি ; 
আপনার আক্ফা পাইলেই তাহা আনয়ন 
করি এবং বিবেচন! হয়, সে পাক উত্তমই 
হইয়াছে । অসীম-বলশীলী দীমান রাজা 
পাচকগণের তাদ্বশ বাকা শুনিয়া বিবেচনা 
করিলেন, ইহা নিঃসন্দেহ দেবতাদের কার্য । 
পরে ক্ষণকা'ল স্থির ভইয়া! চিন্তা করত দেখি- 
লেন যে, অগ্নি কেবল তদীয় পাকশাল! ও 
ও জঠরগুহাই পরিত্াাগ করিয়াছেন, তাহা 
নহে, তিনি সমস্ত পৃথিবী শূন্য করিয়া স্বর্লোকে 
গমন করিয়াছেন। তখন ভাবিলেন, অগ্নি 
গিয়াছেন, উত্তম, ইহাতে আমার কোন 
অপকার হয় নাই ; আমি অখ্রিকে সহায় 
করিয়। রাজ্যশ্বর হই নাই ; ব্রঙ্গার 
নিকটেই এই রাজ্য গৌরবের সহিত পাই- 
য়াহ্গি। প্রত্যুত শুস্ষ্মভাবে দেখিলে ইহাতে 
দেবগণেরই হানি হইবে । এমত সময় রাজার 
পুরদ্বারে জন্পদবাসীদিগের সহিত পুরবাসিগণ 
আসিয়া উপস্থিত হইলে দ্বারপাল রাজাজ্ঞায় 
তাহাদিগকে পুরমধ্যে লইয়া চলিল। প্র- 
বাসিগণ রাজসম্লিধানে স্ব স্দ বিভবানুরূপ 
উপ্ণটৌকন রাখিয়া! তাহাকে যখোচিত অভি- 
বাদন করিল। রাজা-_কাহাকেও মধুর বাকো, 

কাহারও প্রতি সানন্দ দৃষ্টি সবণলনে,কাহাকেও 
বা হস্তপীড়ন দ্বারা সমাদৃত করিলেম। 
অনস্তর তাহারা, রাজাদেশে মহা আসনে 
উপবিষ্ট হইলে, রাজা তাহাদের মুখের আকুতি 
দেখিয়া মনোভিপ্রায় অবগত হইতে পারিয়া 

& কহিলেন,_হে পুরবাসি প্রজাগণ! তোমরা 

১৯৯ 

ভয় পাইও না; যদিচ দেবগণ আমার 
অপচিকীধু” হুইয়! অগ্থিকে স্থানান্তরিত করিয়া- 
ছেন, তথাপি আমার ইহাতে কিছুই পরাভব 
হয় নাই। হে প্রক্কৃতিপূশ্ন! আমি এ সম্বন্ধে 
পুর্ব্বেই কিছু করিবার অভিলাধী হইয়াও 
উপেক্ষাই করিয়াছিলাম। অন্য বহুদদিনাস্তে 
দেবতারা আমাকে তাহা স্মরণ করাইয়া 
দিলেন। অনল প্রস্থান করিয়াছেন, উত্তমই 
হুইল। বায়ুও এস্থান পরিত্যাগ করুন; 
ব্ুণ, চন্দ ও হূর্ধ্য সঙ্গী করিয়াঞ্সতবর অন্তহিত 
হউন; আমি তগঙ্গাবলে জনপদবাসীদিগের 
আনন্দবদক শগ্তমযূহ উৎপাদন করিয়া 
ইন্দকার্ধা নির্বাহ করিব। আমিই তপন্যা ও 
যোগের সাহাযো আপনাকে বহিরূপে ত্রিধা 
বিভক্ত করিয়। পাক, যজ্ঞ ঞদাহকার্ধ্য সম্পাদন 

করিধ্ী' আমি অন্তর্কাহি*র বায়ুবপী হইয়া 
জীবের জীবন রক্ষা করিব ও অন্তর্ব্াত্তি হলত 

হুইব এব আমিই জীবের জীবনরক্িণী 
জলমঞ্তা মুত্তি ধারণ করিয়া প্রজ্জাদিগের জীবন 
ক্ষ! করিন। এই সকঙ্গ পদার্থ আমার রাজ্য 
হইতে দর হউক। যে সময় শূধ্য বা চন্দকে 

রাহু আপির গ্রাস করে, তখন তাহাদের 
অভাবেও আমরা জীবনধারণ করিয়া. থাকি। 

ক্ষরী ও কলঙ্গী চন্দমা আমার রাজ্য হইতে 
প্রস্থান করুন, আমিই চক্ররূপ ধারণ করিয় 

প্রজাদের আনন্দবদ্দন করিব ৷ হৃর্ধ্যদেব 
আমার বংশের আদিপুরুষ বলিয়া মাননীয়, 
তিনিই কেবল থাকুন ও হুখে গমনাগমন 
করুন; যেহেতু তিনিই একমাত্র জগতের 
প্রাণভূত ও বিশেষ আমাদের কুলদেবত| । 
তিনি জগতের অনপকারী, ইহাই তাহার 
একমাত্র ব্রত। পৌরপ্রজাগণ শ্রুতিপুট ঢারা 
রাজার এবন্বিধ বাক্যামৃত পান করিয়। 
সানন্দঙগদয়ে প্রসন্নমূখে রাজাকে অভিবাদন 
করিয়। স্ব ন্ব আলল়ে প্রস্থান করিলে, রাজ! 
দিবোদাসুও তপোবলে* তঁ সকল দেব্তার 
রূপধারপপূরর্বক তদপেক্ষা অধিষন্তর তেজহ্বী 
হইয়া দেবগণের মর্স্থান শত শত শল্য দ্বারা 



২০০ 

বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। অহো!! ব্রিভুবনে 
তগ্তায় সিদ্ধ না হয়, এমন কিছুই নাই। 

ত্রিচতারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৩ ॥ 

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় । 
শিবের কাশীবিরহ-সম্তাপ ও যোগিনী-প্রয়াণ। 

কার্তিকেয় কহিলেন) মহাদেব মন্দররা- 
চলে যে মর্দিরে অবস্থিত হইলেন, তাহার 
অতি সমুচ্চ চূড়া সকল অসামান্য কান্তিশালী | 

: রুতরাছি দ্বারা হুশোভিত ছিল। শ্রশিশেখর | 
স্থানে নিরন্তর দেবগণে বোঁ্টিত থাকিয়াও ! 
একমাত্র কাশীবিরহে সর্দ্দাই ব্যাকুলিত হইতে 
লাগিলেন; কোনরূপেই শাস্তিলাভ করিতে 
পারিলেন না। তিনি অমস্ক সম্তাপ দর করি- 
বার জন্য শরীরে পর্দীভুত চন্দন লেপন করিলে 
তাহাও ক্ষণমধো শুক্ষ হইতে লাগিল এবং 
অতি শীতল ও কোমল হণালদল হস্তে ক্গণের 
মত ধারণ করিলেন, কিন্তু তাহাতে তাহার 

, বিরহ্বহ্ছি দিগুণতর হইল দেখিয়া চ্চিনি খেদ 
করিয়া কহিলেন, “ইহারা 5ণাল নয়, কিন্তু 
সর্প।”. বন্ততঃ ঈশ্বরের বাক্য মিথা। হইবার 
নহে বলিয়া! তাহারা সর্পরূপী হইন্বা অধ্যাপি 
তদীয় হস্তে বিরাজ করিতেছে । ক্ষীরসাগর- | 
মন্থনে হুরগণ অতি কোমল শীতল ও ষোড়শ- 
কলায় পুর্ণ যে চন্দ্রমাকে পাইয়াছিলেন, 
কাশীবিয়োগব্যাকুল আখিদেবের সন্তাপ দরী- 
করণাভিলাষে মস্তকোপরি দবিনামাত্র মেই 
পু্ণচন্্র তীবসন্তাপে ক্ষীণদেহ' হইয়া অদ্যাপি 
বিরাজ করিতেছেন এবং তংকালে বিরহী 
ইইয়! মত্তকে জটাভার মধ্যে স্বচ্ছতোয়া 
ল্বরুন্দীকে ধারণ করিয়াছিলেন, এখনও তিনি 
মেই ভাবে রহিয়াছেন। কাশীবিরহবিধুর 
কাশীপতি কাশীবিরহে অসহ্য যাতনা ভোগ 
করিলেও স্ভাসন্গণেন নিকট তাহা গোপন 

ডন . ল্লিয়/ তাহার! কিছই' জানািত 

মু আত ওঠ 

কাণীখণ্ড। 

বিষয় কি আছে, স্বয়ং জগদীশ নিজেরই মূর্ভি- 
বিশেষ অগ্নি দ্বারা নিজেই ক্লেশ পাইতে 
লাগিলেন এবং তিনি যে শশীকে তাপনাশক 
জানিয়৷ ভালদেশে আশ্রয় দিলেন, সেই 
আশ্রিত শশীই তাহার, সন্তাপকারণ হুইল? 
নীলকণ সর্বদাই গলদেশে গরলধারণ করিয়া 
কোনরপে সন্তাপ প্রাপ্ত হন না, কিন্তু বিরহ- 
কালে হুধাকরের হৃধাময় কিরণেও সন্তপ্ত 
হইতে লাগিলেন। নিরহের কি অসামান্য 
সামর্থ! জর্দ্মদাই শরীরাশ্রয়ী সর্পগণের 
বিষময় নিশ্বাসও বাহার কোনরূপ র্লেশদায়ক 
হয় না, অদ্য সেই ছুর্ডেয়বিভব মহাদেবের 
তাপশাস্তির জন্য জ্দয়মিহিত হরিচন্দনপন্গও 
সন্তাপদায়ক হইতে লাগিল । যিনি রুপা 
করিলে, জীন সংসারের তাবং ভরমচক্র অতি- 
ক্রম করিতে সমর্থ হয়, সেই কাশীনাথেরও তৎ- 
কালে বিরহ্যাতনার শান্তিবাসনায় গৃহীত পুষ্প- 
মালােও সর্গভ্রম হইয়াছিল। ধাহাকে স্মরণ 
করিলে জীবের তানহ সষ্ঠাপ দিনষ্ট হয়) সেই 
জগংপতিও কাশীব্রিহ সন্তাপে একাকী 
নির্জন আশ্রয় করিয়া প্রলাপীর মত কঠিতে 
লাগিলেন, আমার এই অসম্য সম্তাপ কাশীস্থ 
বায়ুর স্পর্শ ভিন্ন যাইবার নহে; কারণ হিম- 
রাশির মধ্যে অবগাহন করিলেও শান্ত হইবে 
না। দক্ষহুতা পিহমুখে পতিনিন্দা শুনিয়া 
দেহত্যাগ করিলে, আমার যে অসহা সস্তাপ 
হইয়াছিল, সতী পুনরায় হিমালয়গৃনহ জঙিয়া 
সে সন্তাপ দর করিয়াকন; হায়! তদপেক্ষায় 
অধিক যাতনাকর এই কাশীবিরহ কিরূপে 
শান্ত হইবে? হে দেবি! কাশি! আমার 
এমন হুদিন হউক, যে দিনে তোমার অলম্পর্শ 
জনিত শ্রথসাগরে অবগাহন করিয়া এই 
বিরহানলে দণ্ধপ্রায় দেহ শীতল করিতে 
পারি। হে জীবগণের পাপবিনাশিনি কাশি! 
তোমার বিরহজাত অনল, ভালস্থ চন্গের অমৃত্- 
কিরণেও সৃতসংপৃক্ত বহিরর স্তায় প্রত্যুত বৃদ্ধি 
পাইভেছে। পুর্ৰবে সতীবিরহবহি যেমন 
হিমালয়হতারপ সতীবনৌষধিলাতে নির্ববাপিত। 
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হইয়াছিল, তদ্রপ এই বিব্রহসম্তাপের তোমার 
দর্শনই পরমৌষধি। হায়! তাহ! কেমনে 
ঘটিবে? দেবগণের নিকট এই আন্তাপ গুপ্ত 
রাখিয়া নির্জনে পুক্টোক্তপ্রকারে ছুধপ্রকাশ 
করিতে লাগিলেন। তাহাতে সর্ঝসাক্ষিণী 

করিতেছেন, তাহা আমাকে বলুন। বব 
ভুতা ভগবতীর এইরূপ সাদরথনম্পন্ন বাক্য 
সকল সমাপ্ত হইলে পর, বিশ্বপতি মহাদেবও : 
বলিতে লাগিলেন” হে কাশি ! “অষ্টমূর্ভিতে 

মংসারে প্রমাণ স্বরূপ মহাদেবেরও তোমার 

জগন্মাতাই কেবল বুঝিলেন, আশুতোৰ কাহারও] বিরহে অবস্থাবিপধ্যয় ঘটিয়াছে” ইহা বিরহের 
বিরহে ব্যাকুল হইয়াছেন ; কিন্তু তিনি এরূপ 
ভাবে গোপন করিয়াছেন যে, এঁ দেবী পার্বতী 
তাহার অদ্দাঙ্গরূপিণী হইঞাও এই যাতনাকর 
বিরহ কিংনিবন্ধন তাহ] জানিতে পারিলেন না। 

অবশেষে একদিবস শ্রীপান্মতী বিবিধ মুচারু- 
বাক্যে তাহার সন্তোষবিধান করিয়া! জিজ্ঞাস! 
করিলেন, হে প্রভো ! দেবদেব! জগতে কোন 

বস্তই আপনার ছুর্ণভ নহে, বর আপনার 
বিভূতি হইতে ব্রহ্াণি দেবগণেরও শ্রীপর্ধ্য 
হয়! নিখিলজীবের বিপদ বিনট হ্ইয়। 
রক্ষাবিধান হয়। হে নাথ! আপনি সর্ব- 
শক্তিমান হইলেও কাহার বিরহ আপ- 
নাকে ঈদৃশ ব্যাকুল করিয়ান্ভে ৭ নাথ! এই 
চরাচর ক্ষণকাল_ আপনার দ্না্টিবহিভূত 

, হুইলে প্রলয় উপস্থিত হয় এবং ব্রন্থা ও বিষু, 
উভয়ে আপনার মেবক বলিয়াই সজনপালন 
করিতেছেন; নচেং খধ খবত্রশখধ্ায হারাইয়া 
ফেলেন। হে নাথ! চঞ্জু, শ্ধ্য ও অগ্নি 

ইহার তিন জন, তিন-নেত্রক্রপ ধারণ করিয়া 
আপনার দেহেই অবস্থিত আছেন ; হৃতরাৎ 
কখন ইহারা পরিতাপন্ভুনক হইবেন না এবং 
ভগবতী গঙ্গা সর্ধসন্তাপনাশিশী জলমস্ী 
মুভভিধারণপূর্ববক ভবদীয় জটাজ্টে অবস্থান 
করিতেছেন, তথাপি আপনার এই অহৈতুক 
সন্তাপ কেমনে উপস্থিত হইল % হে মহে- 
শ্বর! যে সকল সর্প আপনার দেহে বিচরণ 
করিতেছে, তাহাদের এরূপ সামথ্য কোথায় 
যে, তাহারা আপনার শরীর বিষমংযোগে 
সন্তপ্ত করে? হে সভীগর্বস্বধন! আমি 
সর্বদাই আপনার সেব৷ করিতেছি, কিন্ত 
কোন রূপই সম্ভাপকারণ দেধিতে পাই না; 

মহীয়সী শক্তিপ্রভাবেই পার্বতীও জানিতে 
পারিয়াছেন। তখন সতী মহাদেবের বাক্যেই 
তদীয় তাপ কাশীবিরহজনিত,৬ ইহা বুঝিয়া 

'স্বয়ংই সাদরে কাশীবিষয়ক বাক্য কহিতে 
লাগিলেন। পার্বতী কহিলেন, হে নাথ! 
যংকালে সমুদ্রের জলরাশি উচ্ছলিত হইয়া 
নভস্তল পর্যন্ত ব্যাপিয়টু থাকে, সেই প্রলয়েও, 
এপালদণ্ডোপরি রক্তকমলের গন্তায়, আপনি যে 
কাশীঙ্জ ত্রিশ্লাগ্রে রক্ষা করেন, এক্ষণে চলুন, 
তথায় গমন করি। হে কাশীপতে! পৃথিবীস্থা 
হইয়াও পৃথিবীমধো অগণনীয়া কাশীদর্শনে 
যে আনন্দ অনুভব করি, এই মন্দরাদ্রি পরম 
সুন্দর হইলেও আমার মন এস্থানে কোন 
ইখ পাইতেছে না এখং যে স্থানে কলি বা 
পাপ হইতে কোনরূপ ভয় নাই, যেখানে 
মরিলে পুনরায় জঠরযন্ত্রণা ভূগিতে হয় না, হে 
দেন! কবে আমরা সেই কাশী দর্শন করিয়া 
আত্মাকে চরিতার্থ করিব? হে দেব! এই 
পর্বতে বহতর শ্লুরম্য অনদ্ধিশালী প্রদেশ 
রহিয়।ছে, সত্য ; কিন্তু আমি নিশ্চয় বলিতেছি, 
কাণীর মত সম্দগুণসম্পন্না কোন পুরীই 
দেখিত্তে পাই ন।। হে ভব্ভয়নাশন! সংসারে 
কত শত নগরী আছে, যাহাদের দর্শনমাত্রে 
অন্তর বিশ্ময়রসে .পুলকিত হয়; কিন্তু এই 
আপনার নগরী কাশীর সৌন্দর্য দেখিলে তাহা- 
পিগকে অতি তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়। হে নাথ! 
কাশীবিরহ আমাকে আপনা অপেক্ষা অধিক 
সন্তাপ দিতেছে, সেই মনোহারি ৷ কাশীর ব৷ 
আমার জন্মডুমি হিমাল্য়ের দর্শন ব্যতীত এ 
ঘোর তাপপকিছুতেই নিবাধশ-হইবে ন। | হে 
দেব! পুর্বে আমি সর্ববসন্তাপনাশিনী শাস্তি- 

তবে কি জন্য আপুনি এই অসহা সম্ভাপ বহন, দাত্রিনী কামীতে আসিয়াই জগ্মু*১৮-- 
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ভুলিয়া তথা হইতেও সমধিক শাস্তি পাইয়া- 
ছিলাম। এক্ষণে এক কাশীর বিরহে জন্ম- 
ভূমিবিরহ-জনিত সন্তাপও আসিয়া আমাকে 

, ক্লেশ দিতেছে । এই সংসারে কেহই কখন 
_ কোন স্থানে সাক্ষাৎ মুক্তি পায় নাই; কিন্ত 
আপনার প্রসাদে এই কাশীতে জীব সকল 
সুখভোগ করিয়। চরমে মুিমতী মুক্তির আশ্রয় 
লাভ করিতে পায়। এই কাশীতে মরিলে 
বিনা ক্লেশে যেঞসুক্তি পাওয়া যায়, অন্ত কোন 
স্থানেই ব্রঙ্মচারী হইয়া একাগ্রচিত্তে ব্রহ্গসাধন 
বা বহতর যজ্র কিংবা ্রহ্থাজ্ঞানেও তাদৃশ 
নুথে মুক্ত হওয়! যায় না। এ স্থানে ধন্হীন 
দ্রিদ্রও যে হ্খ অনুভব করে, স্বর্গ, মত্ত, 
পাতল এই লোকত্রয়ের' ভিতর কত্রাপি তারশ 
সুখ লাভ কর! যায় না। হে শিব! অঃপনার 
অবিমুক্তক্ষেত্রে সর্বদাই মুক্তিম্বরূপা লক্ষ্মা 
বিরাঙ্গমানা রহিয়াছেন। যদি জীব ভ্রমক্রমেও 
একবার তাহা চিন্তা করে, তবে তাহার বড়ঙ্গ- 

যোগের ফল অনায়াসে করস্থ হয়। হে নাথ! 
' কাশী প্রবেশ করিবামাত্র জীবের চিত্তচার্চলয 
নিদ্বরিত হইয়া যারশী দেহদিদ্ধি লাভ হয়, 
অন্তর বড়ঙগগযোগের পুনঃপুন? অভ্যাসেও তাহা 

হইবার সম্ভাবনা নাই। যে মনুষ্য কাশীদর্শন- 
জন্য পৃণ্যসঞ্চয় না করে, তাহার জলনুদৃলুদের 
মৃত ক্ষণস্থায়ী জম্ম নিতান্ত নি্ল। তাহাদের 
অপেক্ষ1৷ কাশীস্থ পশু-পক্ষীরাও শ্রেষ্ঠ বলিয়। 
গণ্য । যেব্যক্তি কাশীসম্মুখীন হইয়া একাগ্র- 
চিত্তে বিস্ষারিতলোচনে কাশী সনদর্শন করিয়া 
তথায় বাস করে, তাহার সেই নেত্র, মুখ, 
শরীর ও মন, সকলই কুতার্ণ হইয়া থাকে। 
কাশীস্থ মণিকণিকার ধূলি অতি পবিত্র, দেব- 
দুর্লভ ও তমোগুণের বিনাশক ; যে ব্যক্তি এ 
স্থানে আপনাকে প্রণাম করিয়৷ তত্রত্য সমুজ্জল 
রজঃ ললাটদেশে ধারণ করে, তাহার মনুষ্যজন্ম 
সফল হয়। মণিকর্ণিকায় যে ব্যক্তি দেহ ত্যাগ 

'তকরে, আপনি” তাহার কর্ণকুহরে ত্তারকবঙ্গ 
নামরূপ হুধা ঢালেন বলিয়। ঁ  স্থান দেবলোক, 
আপনর এ০ সংমালিলাকি জলীদজেএ আকিজ (গউ 

কাশখণ্ড। 

বলিয়া গণ্য হয়। উহাতে গমন করিবামাত্র 
জীবের তমোরাশি বিদৃরিত হয় এবং অধ্ি ও 
চন্দের কিরণপরাভবকারিণী মণিকর্ণিকাকে বহু 
জন্মের ভপস্তা না থাকিলে লাভ করা যায় না। 
আমার বিবেচনা, এ স্ীনে মৃত জীবগণকে 
বিত্যানন্দময় নুখসাগরে ভাসাইবার জন্ত 
নির্বাণ হ্বয়, শরীরী হইয়! হুকোমল শয্যায় 
শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। যে স্থানে মৃত্যুকে 
পরম লাভ বিবেচনায় জীবগণ গমন করিয়া 
তত্রত্ত বালুকারাশিদ্ধার! পুর্বমূত মুক্তিপ্রাপ্ত 
জীবগণের গণনা করিতেছে, সেই মণিকর্ণিকার 
শোভা কি অপূর্বরমণীয়! স্বন্দ কহিলেন, হে 
অগন্ত্য! জগদন্গিকা এইরূপে কাশীপুরীর 
বর্ণনা করিয়া তথায় যাইবার জন্য পুনরায় 
মহাদেবকে বলিতে লাগিলেন, হে প্রমথেশ! 
হে জগদীশ! নিত্যস্বাধীনবৃত্তে ! বরদ! হে 
প্রভো ! যাহাতে সেই আনন্দ কানন কাশীধামে 
প্নরায় যাইতে পারি, সত্বর তাহার উপায় 
বিধান করুন। মহাদেব এইরূপ অমৃত 
অপেক্ষা তপ্তিসাধক কাশীস্তাবক হন্দর সতী- 
বাক্য শ্রবণ করিয়া! কহিতে লাগিলেন, অস্থি 
প্রিয়! গৌরি! ভোমার ন্চনামূত পানে 
শাতিশয় তপ্ত হইয়াছি। এই মুহর্তেই কাশী 
যাইবার জন্ত উদ্যোগ করিতাম, কিন্তু হে 
দেবি! তুমি আমার কঠোরব্রতের কথা বিশেষ 
জাত আছ যে, আমি অন্টোপভুক্ত বন্ত উপ- 
ভোগ করি না। সম্পৃতি ব্রহ্মার বরে বলী- 
যান রাজা দিবোদাম কাশীশ্বর হইয়া ত্টাহাকে 
রাঙ্গনীতি অনুমারে ভোগ করিতেছে ; নুতরাং 
তাহার অধীন হইয়া কাশীতে অবস্থান লজ্জাকর 
বলিরা, তথায় যাইবার কোনই উপায় দেখি- 
তেছি না। যদি সেই ধর্মানুসারে প্রজাপালক 
রাজাকে কোন প্রকারে কাশী হইতে অপ- 
সারিত করা যায়, তবেই গমনের সহুপায় হয়। 
পাপিষ্ঠটের কাশীবাসের বিদ্ব করা যায়, কিন্তু সে 
অতি ধার্মিক; তাহার ধন্মববুদ্ধি থাকিতে সহজে 
কাশী হুইতে বহিষ্কৃত কর! যাইবে না। যদি 
জ্ঞান (লান্ঞ বেরা যায দািবাদাসাক ধর্ম উ 
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হইতে স্মলিত করিতে পারে, তবেই কাশী 
হইতে তাহাকে দুর করী যাইবে। হে পরিয়ে! 
ধর্মপথের পথিকদ্দিগের বলপুর্রবক নিঘ্ব করিলে 
তাহাদের কিছুই হয় না, প্রত্বুন্ বিদ্বুকারীই 
বিপন্ন হয়। হে শিষ্রে! আমি তাহার কোন- 
রূপ ধর্মস্থলন না দেখিলে কাশী হইতে 
তাহাকে নিষ্ষাশিত করিতে পারিব না; কারণ 
ধার্ম্িকগণ আমাকর্তৃকই সর্দদা রক্ষিত হইয়া 
থাকে। এই সংসারে ধার্মিকগণকে জর! 
আক্রমণ করিতে পারে না, নত্যু গ্রাস করিতে 
সমর্থ হয় না এবং কোনরূপ ব্যাধিতে তাহারা 
পীড়িত হয় না। মহাদেব এইবূপ বলিতেছেন, 
এমত সময়ে মন্মুথে স্বকার্ধ্যসাধনক্ষম অতি 
প্রো যোগিনীগণকে অবলোকন করিলেন। 
হেমুনে! অতঃপর মহেশ্বর পার্দতীর সহিত 
পরামর্শ করিয়া তাহাদিগকে আহ্বান পুর্সটক 
আঙ্ছা করিলেন যে, ছে যোগিনীগণ! তোমর। 

শীঘ্র কাশীধামে গমন কর। তথায় রাজ 
দিবোদাস ধর্মীনূপারে প্রজ। পালন করিতেছে; 
যাহাতে সেই রাজা ধর্মৃচ্যুত হইয়! কাশী হইতে 
দূরীকৃত হয়, তাহা কর। তোমর| সকলে 
যোগবলে মায়াবিনী হইয়া সহজেই এ কার্ধ্য 
সিদ্ধ করিতে পারিবে। হে যোগি গণ! | 
যাহাতে আমি পুনরায় কাশীপুরীকে নৃতন ভাবে; যালিনীর, কেহ নাপিতপত্বীর বেশধারণ 
নিম্নাণ করিয়া তথায় অবস্থান করিতে পারি, | 

| হুচিকর্বুকুশলা, কেহ চিকিৎসানিপুণা ইইল। তাহার উপায় কর। যোগিনীগণ মহাদেবের 

২০৩. 

আনন্দিতমনে মন্দরাচল হইতে আকাশপথে 
উঠিয়! অতিদ্রজ্গাতি অবলম্বনপূর্ববক ক্ষণ- 
কালমধ্যে দূর হইতে শিবপুরী কাশী দেখিতে 

| 

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৪ ॥ . 

পঞ্চচত্বারিৎশ অধ্যায় ॥ 

চতৃষষ্টি যোগিনীর কাশীতে আগমন। 

কার্তিকেয় কহিলেন, অতঃপর যোগিনীগণ 
দূর হইতে দুষ্টি প্রসারণপুর্ববক কাশীপর্ধ্য- 
বেক্ষণ করত স্ব স্ব নেত্রের বিশালতার ভূয়সী 
প্রশংমা করিতে লাঁগিল। কাশীর সমুচ্চ 
অটাঞ্জকাসনুহের উপরিষ্ডাগে উডটীয়মান 
পতাকা সকল ও তত্রত্য রত্বরাজির বিমল 
কিরণে সমুস্ভাসিত নির্মল নভন্ুল নিরীক্ষণ 
করিয়া, তাহারা নিবেচন|! করিল নে, নগরী 
দূরস্থ পথিকদিগকে সাদরে আহ্বান করি- 
তছে। তখন যোগিনীগণ মায়াবলে হ্ব স্ব 

দিব্যরূপ অন্তহিত রাখিয়া ধূর্তবেশ ধারণপূর্ব্বক 
কাশীতে প্রবেশ করিল। কেহ যোগিনীর, 
কেছ তপস্থিনীর, কেহ সৈরিজ্জীর, কেহবা 

করিল। কেহ বা চান্রায়ণব্রতিনী, কেহ 

এইরূপ আদেশ শিরোধার্য করিয়া তাহাকে | কেহ ধাত্রীর, কেহ বা ব্যালগ্রাহিনীর, কেহ 
প্রণাম করত তথা হইতে প্রস্থান করিল। 
তাহারা অতিশয় আনন্দে পরস্পর আলাপ 
করিতে করিতে আকাশমার্গে উদ্ীয়মান 
হইয়া মনের ন্তায় বেগ ধারণপুন্বক কাশী 
অভিমুখে গমন করিল। পথে যাইবার সময় 
তাহারা এইরূপ আলাপ করিতে লাগিল; 
অদ্য আমর! কতার্থ হইলাম; কারণ স্বয়ং 
মহাদেব অনুগ্রহ করিয়! আমাদিগকে কাশীতে 
প্রেরণ করিয়াছেন। অন্য আমরা ছুইটা হুর্ণভ 
বন্ত পাইলাম,_-একটী ভগবানের অনুগ্রহ, 

ক্রয়াদিকাধ্যে হুনিপুণা বৈশ্ঞার, কেহ বা দাসীর 
বেশ ধরিল। কেহ' নত্কী, কেহ গায়িকা, 
এবং কেহ বেণুবাদ্যে, কেহ বীণাবাদ্যে, কেহ 
ব৷ মুদন্গবাদ্যে অভিজ্ঞ! হইল। কেহ বশী- 
করণকারিণী, কেহ কলাবিদ্যায় কুশলা, কেহ 
যুক্তামালাগ্রাথিকা, কেহ গন্ধবিভাগবিধিজ্ঞা, কেহ 
আলাপকুশল৷ হইল। আর কেহ বা গন্ধব্ভাগ 
বিধান জানিয়া যাইতে লাগিল। কেহ রজ্দ্রতে, 
কেহ বা” বশে অধিকোহধুনিপুণা হইয় 
লোকানুরঞ্জন করিতে লাগিল । কেহ ছিমবস্ত্ 

৷ অপরটী কাশীসন্দর্শন। এ রূপে যোগিনীগণ পরিধানপুর্র্বক পথিমধ্যে উন্মত্তের 
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হার দেখাইতে লাগিল। ' কেহ বা অপুত্রকের 
পুত্রদা হইল। কেহ গ্রণকপত্বী সাজিয়৷ 
লোকের হস্তপদের রেখা দেখিয়া গুভাশুভ 
চিগ্ন বলিতে লাগিল। কেহ চিত্রকারিণী 
হইয়া জনগণের মন হরণ করিতে লাগিল। 
কেহ বশীকরণমন্তজ্ঞা, কেহ গুটিকাসিদ্ধিদায়িনী, 
কেহ অগ্রনসিদ্ধিদা হইল। কেহ পাছুকাসিদ্ধা, 
কেহ ধাতুপরীক্ষায় হুনিপুণা ; কেহ জলস্তস্তন, 
অগ্িস্তত্তন, কেহ বা বাক্যন্তস্তন কার্ধ্যে কুশলা 
হইল। কেহ খেচরী, কেহ বা অদৃশ্য হইবার 
সঙুপায় প্রচার করিতে লাগিল। কেহ আক- 
ধরণ, কেহ বা উচ্চাটন বিদ্যা শিক্ষা দিতে 
লাগিল। কেহ বা জ্যোশ্িশাস্কে পণ্ডিত 

সাজিয়া, কেহ বা লোকের চিন্তিত বিষয় প্রদান 
করিয়৷ কেহ ব! নিস শরীরলাবণো যুবকদিগের 
চিন্তহরণ করি! ভ্রমণ করিতে ল/গিল। এই 
যোগিনীগণ নানারূপ বেষডষাদারা বহুবিধ রূপ 
ধারণ করিয়া সকল গ্রহস্থেরেই গহে বিচরণ 
করিতে লাগিল । এইরূপে একবর্ধ অতীত 
হইলেও তাহারা রাজা দ্িবোদামের অনিঈ 
করিবার কোন ছিদ্র না পাইয়া সকলের পরা- 
মর্শ মতে “অকুতকুত্য হইয়া মন্দর গমন শ্রেয়- 
স্বর নছে” বিবেচনায় কাশাতেই অবস্থান 
'করিল ; কারণ প্রভুর নিকট জিয়াদক্ষ বলিয়! 
লব্বসন্মান কোন ব্যক্তিই প্রসুকার্্য অসম্পন্ন 
রাখিয়া তৎসন্নিধানে যাইতে সাহস করে না। 
হে মুনে! যোগিনীগণ আরও দেখিল যে, 
আমরা প্রভুর অসমিধানেও থাকিতে পারি; 

কিন্ত কাশীকে তাগ করিলে বাচিতে পারি 
না। কুপিত প্রডু, সাধু ভূত্যের জীবিকা মাত্র 
উচ্ছেদ করেন; কিন্তু কাশী হারাইলে লোক 
ধর্মু, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুন্বর্গ ই হারাইয়া 
ফেলে। তাহার এইরূপ ভাবিয়া সেই দিন 
হইতে অদ্যাবধি ব্রিভুবনসঞ্চারিণী হইয়া 
কাশীতেই অবস্থান করিতেছে। যে ব্যক্তি 

,এক্বার কাশীকে 'পাইয়া উপেক্ষা করে, 
ধিশ্চয়ই সেই মুঢ়ের চতুর্বর্গ বিনষ্ট হয়। যে 
এষ মুক্তিপ্রদ। শ্রীমতী কাশীকে প্রাপ্ত হইয়া 

কাশীখণ্ড। 

অন্থাত্রগমনে অভিলাষী হয়, তাহার সকলই 
নিষ্কল। আমরা ঈশ্বরের দয়ার পাত্র না 
হইলেও অদ্য কাশী সন্দর্শন করিয়! যে পুণ্য- 
সঞ্চয় করিলাম, তাহার প্রভাবেই তিনি সদয় 
হইবেন। ইহাতেই আমরা সকলে কতার্থ 
হইলাম। কিছুদিন মধ্যেই সর্বজ্র দেব সততী- 
নাথ কাশীতে আসিবেন; কারণ কাশী ভিন্ন 
কুত্রাপি তাহার সম্থোষ নাই। এই কাশীদ্ষ্েত্রে 
ভগবানের অদ্ভুত শক্কিমাত্র, তাহ! সকলের 
দষ্টির বহিভূ্ত; একমাত্র মহাদেব সে হুখ 
অনুভব করিতে সমর্থ হন। যোগিনীগণ 
এইরূপ স্থির করিয়! মায়াবলে স্ব স্ব মূর্তি 
আবূত রাখি সেই অবিমুক্তক্ষেত্রেই অবস্থান 
করিতে লাগিল। ব্যাস কহিলেন, মুনিবর 
অগন্ত্য, এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়। পূনরায় 
জিজ্ঞাসা করিলেন, ভে দেব! কার্তিকের! 
সেই যোগিনীদিগের কি নাম? কাশীতে 
তাহাদিগের পুজা করিলে কিরপ ফললাভ 
হয় এবং কোন্ কোন্ বিশেষদিনে তাহাদের 
পুজা অবশ্কভব্য, তাহা বল। দেব ষড়ানন, 

এইরূপে অগন্থ্য কর্তৃক পৃষ্টি হইয়া কহিলেন, 
হে মুনে! এ সকল কথা কহিতেছি, তুমি 
শ্রবণ কর। কাত্তিকেয় কহিলেন, হে কুম্ত- 

যোনে! আমি যোগিনীগণের নাম কীর্তন 
করিতেছি, যাহা! শুনিলে জীবের সকল পাপ 
বিন হইয়া থাকে । গ্রজাননা, দিংহমুখধী 
কাকতৃত্ডিক', গৃধান্তা, হয়গ্রীবা, উ্টগ্রীবা, 
বারাহী, শরভাননা, “উলুকিকা, শিবারাবা) 
ময়রী, বিকটানন।, অষ্টবক্র1, কোটরাক্ষী, কুন্তা, 
বিকটলোচনা, শুক্ষোদরী, লোলভিহ্হা, শ্বদঃ রা, 
বানরাননা, বক্তাক্ষী, কেকরাক্ষী, বৃহতুখা, 
হুরাপ্রিয়া, কপালহস্তা, রূক্তাক্ষী, শুকী, শ্রেনী, 
কপোতিকা, পাশহস্তা, দণ্ড হস্তা, প্রচণ্ড) চণ্ড- 

বিক্রমা, শিশ্ুগ্ধী, পাগহশ্ী, কালী, রুধির-' 
পায়িনী, বসাধরা, গর্ভভক্ষা, শবহস্তা, অন্ত্রমা- 
লিনী স্থুলকেশী, বৃহংকুক্ষী, সর্গান্তা, প্রেত- 
বাহনা, দবন্দশৃককরা, ক্রোর্ধী, মৃগশীর্ধা, বৃষাননা 
ব্যাত্তাস্তা, ধৃমনিশ্বাসা, ব্যোমৈকচরণা, উর্ধদুক্,0 



ফট্চত্বারিংশ অধ্যায় 
তাপনী, শোষণীৃষ্টি কোটরী, স্থুলনাসিকা, 
বিচ্যত্প্রভা, বলাকান্তা, মার্জারী, কটপুতনা, 
অট্রাট্রহাদা, কামাক্ষী, মৃগাক্ষী, মৃগলোচনা, এই 
তুঃবষ্টি নাম যে ব্যাক্ত প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্য জপ 

করে, তাহার দুষ্টবাধা দুধ হয়। এই সকল পাঠ 
করিলে ডাকিনী, শাকিনী, কুল্মাণ্ড বা রাক্ষমগণ 
কোনরূপ উপদ্রব করিতে পারে না। এই 
সকল নাম উচ্চারণ করিলে শিশুগণের পীড়া 
ওগঞিণীর গর্ভবেদন৷ শান্তি হয় এবং খুদে, 
রাজসভায় ও বিচারে গদনলাভ হয়। যে ব্যক্তি 
যোগিনীপাঠের সেবা করে, তাহার সকল 
অভীষ্র পূর্ণ হয়। যোগিনীপীঠে অন্য মঙ্ের 
জপেও বিশেষ সিদ্ধলাভ কর। যায়। ধুপ, 
দীপ, বলি ও উপহারাদি দ্বারা যোগিনীগণের 
পুজ| করিলে, তাহার। সন্তুষ্ট হইযস৷ অভা্ট 
প্রধান করেন! শরংকালে যে ন্যাক্ত যথাবিধি 
যোগিনীপীঠে পুজা করিয়! ঘুত ঘারা হোম 
করে, তাহার সকল প্রকারে সিদ্ধিলাভ হয়। 
আশ্বিন মাসের শুরু প্রতিপদ হইতে আরন্ত 
করিয়া নবমী পধ্যস্ত যোগিনীগণ পুজিত হইলে, 
অভীঞ্ প্রদান করেন। যিনি কৃষ্ণপক্ষীয়। 
চতুর্দশীতে উপনাসী থাকিয়৷ যোগিনীপীঠে 
রাত্রিজাগরণ করন, তাহার অনন্তকল লাভ 
হয়। যিনি ভঙ্ঞসহকারে প্রত্যেক নামের 
আর্দিতে প্রণব ও অন্তে চতুথীবিভক্তি দিয়া 
রাত্রিকালে হুক্ষবদরী প্রমাণ ছঘৃতাক্ত গুগৃগুল 
দ্বারা পুর্ববোক্ত চতুঃষষ্টি যোণিনীর নাম উল্লেখ 
করিয়। হোম করেন, তক্ার অনস্তসিদ্ধি লাভ 
হয়। চৈত্রমাসের কষ্প্রতিপদে, পুণাাঝ। 

ব্যক্তি ক্ষেত্রবিদ্ শাস্তিমানসে যোগিনীগণের 
যাত্র/ করিবেন। যেব্যক্তি এ দিনে অবঙ্ঞ| 
করিয়া যোগিনীযাত্র। না করে, যোগিনীগণ সেই 
কাশীবাসীর বিদ্ধ করিয়া থাকেন। যোগিনীগণ 
কাশীতে মণিকর্নিকার উপরেই অবস্ধন 
করিতেছেন । তাহাদিগকে নমস্কার করিলে 
মানবের সকল বিদ্ব দুর হয়। 

পঞ্চ ত্বারিংশ সধ্যায় সমীগ্ত ॥ ৪৫॥ 

২০৫: 

ষট্চত্বারিংশ অধায়। 
লোলার্ক-বর্ণন। 

কাত্তিকেয় কহিলেন, হে মুনে! যোগিনী- 
গণ কাশীতে আমিলে পর মহাদেব নিতান্ত 
অধীর হইয়া পুনরায় তথায় শৃধ্যকে পাঠাইবার 
মানসে কহিতে লাগিলেন, হে দিবাকর! 
শরীরিধর্শরূগ। রাজ। ধিবোদাস যেখানে রাজত্ব 
করিতেছে, সেই পুণ্যক্ষেত্র কাশীতে তুমি শীন্ত 
গমন কর। তথায় এ রাজার পগ্গিবুদ্ধি হইয়! 
যাহাতে সত্ব সেই ক্ষেত্রের বিশ্ব উপস্থিত 
হয়, তাহা করিবে; কদাচ তাহাকে অপমানিত 
করিবে না; কারণ ধাম্মিকের অসম্মান করিলে 
স্বয়ংই অবমানিত হইন্ডে হয় ও গুরুতর পাপ- 
রাশি বৃহন করিতে হয়। যদ্চিতুমি নিজ বুদ্ধি- 
বলে ক্রানরপে & কাধ্য সম্পাদন করিতে 
পার, তাহা হইলে এঁ নগরে দুঃসহ কিরণজাল 
বিস্তারপুন্দক সানন্দে চিরদিন বিরাজ করিবে। 
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাংসর্ধ্য, 
ইহার। কেহই তাহাকে বশে আনিতে পারে 
ন৷। অধিক কি, স্বয়ং কালও তাহার নিকট 
প্র/জিত আছেন; যে পর্যন্ত জীবের বুদ্ধি 
ও মন ধন্মে স্থির থাকে, তাবৎ কোনরূপ বিপদ 

হইতেই তাহার ভয় থাকে না। হে ববে! 
ংসারে কাহারও চোষ্টত তোমার অজ্ঞাত 

থাকে না; অতএব তুমি শীঘ্র কা্্যসিদ্ধির জন্য 
গমন কর। স্বন্দ কহিলেন, দিবাকর, শিবের 
এই আদেশ গ্রহণ করিয়৷ নিজ গগনচারিনী 
দুর্তির সহায়ে কাশী অভিমুখে গমন করিতে 
লাগিলেন। এঁ সময় তাহার মানস কাশী- 
দর্শনোংনুক হওয়ায় স্বয়ং সহঅপাদ থাকিয়াও 
অসংখ্যচরণ হইবার জন্ত অভিলাধী ছিলেন। 
কাশীদর্শনলালসায় তিনি অবিশ্রান্ত গমন কৰি 
নিজের “হৎস" নাম সার্থক কপিয়াছিলেন। 
জীবগণের অন্তশচর ও বহিশ্চর হৃধ্যদেব 
কাশীতে আূ্সিয়। সেই রাল্পার কিছুমাত্র অধর্ষ 
দেখিতে নাঁ পাইয়া এক বংসক্ষঞঁ কাশীতেই« 
তাহার ছিদ্রানুসন্ধানে থাকিলেন। হৃর্ধ্য কোন 



২০৬ 

দিন অতিথির বেশে সেই রাজার রাজ্যে হুর্লভ 
বন্তর প্রার্থনায় মানাস্থানে ভ্রমণ করিতেন; 
কিন্ত কুত্রাপি তাহার প্রার্থিত বন্ধ হূর্লভ 
হইত না। কোন দিন দাতা! হইয়। দীন- 
ছুঃখীদের অভীষ্পুরণ করিতেন, কোন দিন 
বা ্বয়ং দীন সাজিয়। বিচরণ করিতেন। 
কোন দিন গণক হইতেন; কোন দিন বা 
প্রজা-মধ্যে শাম্বের কুটিল অর্গ করিয়! 
অবিধিকাধ্য প্রাতিপন্ন করিতেন। কোন দিন 
নাস্তিক সাঁজয়। অপ্রত্যক্ষ বন্দ বা কার্ধ্য 

অস্বীকার করিতেন। কোন সময় জটাধারী, 
কখন বা দিগশ্বর, কখন বিষবিদ্যাবিশারদ, 
কখন পাষগুধর্মজ্ঞক হইয়া! বিচরণ করিতেন । 
কোন সময় বক্গবাদধ হইয়। ব্রহ্ম প্রতিপ্ 
করিতেন ; ক্ষধন অল'জালিক , সাজিয়া 
সাধারণের মন মোহিত করিতেন। কখন 
নানাবিধ ব্রতাদির উল্লেখ ও পান্নিরত্যধর্শের 
উপদেশ করিয়। পতিব্রতাদিগের চনয় আনন্দ- 
রসে ডুবাইতেন । কখন কাপালিক হইতেন 

কখন ব্রাহ্মণ হইয়া সদনূঠান করিতেন; 
কোন সময় ব্রহ্ষচ্জানী, কোন সময় ধাতুবাদী, 
কখন বা রাজপুত্র সাজিয়া লোকের মন 
আকর্ষণ করিতেন। কখন বৈশ্য, কখন শুদ্র, 
কখন গৃহস্থ, কখন ব্রহ্মচারী, কখন বানপ্রস্থী, 
কখন প্রব্রজ্যাশ্রমী, কখন সব্ধবিদ্যানিপণ, 
কখন বা সর্বজ্ঞ সাজিয়া সাধারণের চিত্ত 
বিম্ময়পূর্ণ করিতেন । গ্রহরাজ হৃর্য এইরূপ 
নানাপ্রকারে কাশীতে দিবারাত্র মণ করিয়াও 
কাহারও কোনরূপ ছিদ্র দেখিতে না পাইয়া 
বিশেষ উতৎ্কঠিত হইয়া! নিজের নিন্দা করিতে 
লাগিলেন। পরাধীন হওয়! কি অনির্চনীয় 
কষ্টকর, যাহাতে কোন দিনই যশোলাভের 
আশা নাই! সূর্ধ্য কহিলেন, যদি আমি 
এক্ষণে অকৃতকাধ্য হইয়! সামান্য ভূত্যের মত 
মহাদেবের সন্গিধানে উপস্থিত হই, তাহা হইলে 
তিনি, স্বকার্ধ্য কিছুই সিদ্ধ হইল্ল না দেখিয়া 
অবশ্য জখ করিবেন। তাহার ক্রোধ স্বীকার 

এক্করিয়াই বা কিরূপে তথায় যাইয়৷ সাহার 

কাশীখণ্ড। 

সম্মুখে নীচ ভূত্যের সায় দণ্ডায়মান হইব? 
যদি এ অপমানও আমার স্বীকাধ্য হয়, তাহা 
হইলে জগৎপতি রুদ্রদেব যদি একবার ক্রোধ- 
ভরে আমার প্রতি তীক্ষ দৃষ্টিনিঃক্ষেপ করেন, 
তবে ত আমি তখনিংহরকোপানলে পতঙ্গের 
মত দগ্ধ হইব) দে সময় স্বয়ং বিধাতাও 
আমাকে রক্ষ। করিতে পারিবেন না । হুতরাৎ 
তথায় গমন কোন মতেই শ্রেয়ঙ্কর নহে, 
এক্ষণে ক্ষেত্রসন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক কাশীক্ষেত্রেই 
আশ্রম নির্মাণ করিয়া অবস্থান করি। ইহাকে 
কোন মতেই পরিত্যাগ কর! হইবে না । এব * 
প্রভুর নিকট তদীয় কার্ধের সদসদবস্থা নিবেদন 
না করিলে যে পাপ অর্জিত হইবে, কাশীবাদে 
অবশ্তা মে পাপ বিনষ্ট হইবে; কারণ কাশী- 
বাসে গুন লঘু সকল পাপই ক্ষয়প্রাপ্ত হষ। 
বিশেষত: স্বামি লেক্ছাধ এ পাপসণয় 
করিতেছি না; যেহেতু মহাদেবের ঈধৃশ 
আঙ্জা আছে যে, স্বধন্ম রক্ষা অগ্রে কর্তব্য ; 
এই ক্ষণভগ্গুর দেহে ধশ্খরক্ষা করিতে পারিলে 
ত্রিভুবন তাহাকে রক্ষা করে। অর্থ ও কামের 
রক্ষণ নিস্প্রয়োজন ; যদি উহ্বাই প্রয়োজন, 
হইবে, তনে ভুবমত্রয়ের সুখ সাধন মেই 
কামকে ভগবান্ কিজন্ঠ অনঙ্গ করিলেন এবং 
যদি অর্থই সার হইত, তবে রাজা হরিশ্চজ্র 
সর্দভূমির অধীশ্বর হইয়াও কেন বিষয়ে 
কিছুমাত্র স্পৃহা! রাখেন নাই ? এব দধীচি 
প্রভৃতি ব্রাঙ্গণগণের ও শিবি প্রভৃতি রাজগণের 
ব্যবহার ম্মরণ করিয়া ধন্্মরকেই সার বলিয়া 
বিবেচন। করা৷ উচিত। অবশ্ত আমি কাশী- 

সেবাসস্ুত ধর্মপ্রভাবে শিবকোপানল হইতে 
রক্ষা পাইব, ইহাতে সন্দেহ নাই। যেষন 
লোকে করুস্থ রত্ব উপেক্ষা করিয়া কাচ গ্রহণ 
করে না, তদ্রপ কোন সচেতন ব্যক্তিই হূর্লভ 
'কাশীধাম লাভ করিয়া তাহ পরিত্যাগ করে 
না। যেব্যক্তি বারাণসীতে আসিয়া অন্তাত্র 
গয়নে অভিলাষী হয়, সে অমুলানিধিকে পায়ে 
ঠেলিয়া ভিক্ষা ঘ্বার। ধনসঞ্চ বাসনা করে। 
সংসারে সকলেই পুত্র মিত্র, কল 



যট্চত্ব'রিংশ অধ্যায়। 

ক্ষেত্র ও ধন পাইয়া থাকে ; কিন্তু কাশীলাভ 
সকলের ভাগ্যে ঘটে না। যে অভৃষ্টবান্ 
পুরুষ, ভ্রিলোকের উদ্ধরণকত্রী কাশীকে লাভ 
করে, সেই অহুলভ অনুপম নুখসাগরে সর্ব- 
দাই ভালিয়৷ থাকে. ফঁতীনাথ কোপ করিলে 
আমার বাহাতেজেরই হানি করিবেন; কিন্তু 
আমি কাশীবাসী হইলে আত্মজ্জান জন্ত হুবিমল 
তেজ লাভ করিব। যাবৎ কাশীসেবা জন্ত 
তেক্গঃপ্রকাশ না হয়, সে পধ্যন্ত খাদ্যোতের 
হ্যায় অপরাপর তেজোরাশি দীপ্তি পাইয়৷ 
থাকে। বিদিতকাশীপ্রভাব তমোনাশক র্যা, 
এই প্রকার চিন্তা করিয়৷ দ্বাদশধা বিভক্ত হইয়া 
কাশীতেই অবস্থান কত্সিলেন ; তদবধি কাশী- 
ধামে লোকাৰ, উত্তরার্ক, সান্দাদিত্য, দৌপদা- 
দিত্য, যমুখাণিত্য, অরুণাদিত্য, খখোক্কাদিত্য, 
বৃদ্ধাদিত্য, কেশবাদিত্য, বিমলাদিত্য ও গঙ্গা- 
দিত্য, এই ছাদশ আদিত্য কতৃক সর্বদা 
পাপিগণ হইতে রক্ষিত হইতেছে । কাশী- 
বিলোকনে দিবাকরের চিত্ত লোল হইয়াছিল 
বলিয়া তাহার “লোলার্ট” নাম হয়। কাশীতে 

দক্ষিণদিকে অমিসগগমের নিকট লোকার্ট অব- 
স্থিত আছেন, তাহা! হইতে কাশীবাসীর সর্বা- 
দাই মঙ্গল হইয়। থাকে । অগ্রহারণমাসের 
রবিবারে ষ্ী বা সপ্তমী তিথিতে লোলার্কের 
বাষিকী যাত্র! করিলে, মানবের সকল পাপ 
বিদূরিত হয়। মানবের একব্ধে যে পাপসঞ্চয় 
হয়, &ঁ দিনে লোলার্ন দর্শন করিলে দেই পাপ 
মুহুত্মধ্যে বিনষ্ট হয়। ক্গীনব অসিসঙ্গমে জান 
করিয়া শান্ধানুসারে পিত় ও দেবগণের শ্রাদ্ধ ও 
তর্পণ করিলে, পিডঝণ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে 
এবং লোকার্নসঙ্গমে জান, দান,হোম ও দেবতা- 

চন প্রভৃতি যে কিছু পুণ্যকাধ্য করা হয়, সম- 
স্তই অনস্ত ফল প্রর্থান করে। স্রধ্যগ্রহণ সময়ে 
বরস্থানে ব্রাঙ্মাণকে দান করিলে তংকালে কুরু- 
ক্ষেত্রে দান অপেক্ষ। দশ গুণ অধিক ফল লাভ 

করা যায়। মাঘ মাসে শুরু পক্ষের সপ্তমী 
তিথিতে অসিগঙ্গাসঙ্গম স্থলে লোলরে স্নান 
ষ্টিরিলে, মানবের সপ্তুজন্মার্জিশ পাপ বিদরিত 

২০খ' 

হয়। যেব্যক্তি গশুচি.হুইয় প্রতি রবিধারে 
লোলার্ন সন্দর্শন করে, তাহার ইহলোকে 
কোনরূপ ছুখই থাকে না এবং প্রতি রবিবারে 
যেব্যক্তি লোলার্কের পাদোদক সেবা করে, 
তাহাকে কখন দক্র প্রভৃতি রোগ আক্রমণ করে 
না। যে ব্যক্তি কাশীতে থাকিয়াও তাহার 
সেবা না করে, সে নিরন্তর ক্কুধা ও রোগ- 
সম্ভূত কলেশসমূহে পীড়িত হইয়া থাকে। এ 
তীর্থ কাশীস্থ যাবতীয় তীর্থের শিরোভাগ। 
অন্যান্ট তীর্ঘচয় ইহারই অঙ্গমাত্র, কেহই অসি- 
সঙ্গম তীর্থের ষোড়শাংশের একাংশ যোগ্যও 
নহে'। সমুদয় তীর্থে স্নান করিলে যে ফল 
পাওয়া যায়, কেবল এই সঙ্গম স্থানে অবগাহন 
করিলেও মানব সেই স্তললাভ করিয়। থাকে। 
হে মুনিবর! ইহাকে অর্থঝুদ বা স্ততিবাদ 
বলিয়া পরবন্চেন৷ করিও না ; ইহ যথার্থ বাক্য 
বলিয়াই সাধুগণ অতি সমাণরে ইহার উপর 
অত্যন্ত শ্রদ্ধা রাখিয়া থাকেন। যেখানে সাক্ষাৎ 
বিশ্বনাথ ও দেবনধী গঙ্গা বিরাজ করিতেছেন, 
সেই পুণাক্ষেত্রে আত্মাভিমানী মুঢ় তার্কিকগণই 
এই বাক্যকে মিথ্যাদোষে কলুঘিত করে! 
তর্কবলে অন্ত মুঢেরো কাশীর এই বাক্য 
সকলকে অর্থবাদে কল্পনা করিয়! যুগে যুগে 
বিষ্ঠার কীটরূপে জন্মিয়৷ কদাচ সদগতি লাভ 
করিতে পারে না। হে মুনিব্র! ত্রিলোকী- 
মণ্ডপও অপুঙ্মমহিমায় যাহার তুলনা লাভ 
করিতে পারে না, সেই কানীর মহিমা! কদাচ 
নাস্তিক, বেদনিন্দিক, অস্ত্যজাতি, অবিধিকার্ধ্য- 
কারা কিংবা! খাহারা শি বা উদরের জন্য 

নিতান্ত লালায়িত, ইহাদিগের নিকট বন 
করিবে না। কাশীতে দক্ষিণদিকে পাপরাশি 
প্রবেশে সমর্থ হয় না; কারণ তথায় লোলার্কের 
অসম্ভ সম্তাপ ও জ্বাসিধারার প্রখর ধার সর্ধ্ব- 
দাই তাহাকে দূর করিবার জন্ত উচ্যক্ত আছে। 
এই লোলার্কের মহিমা, জীবের কর্ণকুহরে 
প্রবেশ করিলে, ছুঃখময় স্কংসারে তাহার কিছুই 
কষ্ট থাকে না। ৬ 

ষট্চদ্ারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৬ ॥ 
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সগুচত্বারিং* অধ্যায়। 

উত্তরার্ক বর্ণন। 

. স্ন্দ কহিলেন, কাশীর উত্তরদিকে অর্ক 
নামক যে কুণ্ড আছে, তাহাতেই উত্তরার 
নামক হ্ধ্য অবস্থান করেন। মহাতেজ। 

' উত্তরার্ক সুরুতী জীবগণের ছুখেরাশি দূর করিয়া 
অনুপম আনন্দ বিধান করত সব্্দা কাশীকে 
রক্ষা করিতেছেন। হে যুনিবর! এই মধ্য 
সম্বন্ধীয় একটা অতীব হুন্দর ইতিবৃত্ত কীর্তন 

. করিতেছি, শ্রবণ কর। পুর্বে আব্রেয়বংশ- 
: জন্ভৃত শুভব্রত নামক এক ব্রাহ্মণ কাশীতে বাস 

করিতেন। তিনি নিয়ত সংকার্ধের অনুষ্ঠান 
করিতেন; হার শুভবতা নামিকা পত্বীও 
তাহারই অনুরূপ, হইয়া পতিসেবাকে প্রধান- 
রূপে গণ্য রাখিয়া সর্বদাই ধর্থকার্ধে ব্যাপৃতা 
থাকিতেন। কালক্রমে তাহার গর্ভে শুভ- 
ব্রতের ওরসে মূলানক্ষত্রের প্রথম পাদে ও 
বৃহস্পতি কেন্নস্থিত হইলে শুভক্ষণে এক অতি 
হুলক্ষণা হুন্দরী কন্/। উৎপন্ন হইল। সেই 
কন্ত। পিঠগৃহে লালিতা হইয়৷ শুরুপক্ষীয় শশীর 
হ্যায় দিন দিন বুদ্ধি পাইতে লাগিল। ক্রমে 
বয়ংপ্রাপ্তা হইলে পিতামাতর প্রিয়কারিণী 
হইয়! অতি নিপুণভাবে গৃহকার্ধ্য সকল নির্বাহ 
করিতে লাগিল। যতই তাহার বয়স অধিক 
হইয়া যৌবন উপস্থিত হইতে লাগিল, ততই 
মাতাপিতার মানস, প্রবল চিন্তাআ্োতে অনিয়ত 

ভাসিতে লাগিল ; তাহাদের সর্বদাই চিন্তাঁ_ 
কি উপায়ে এই হুলক্ষণা কন্ঠার বিবাহ দিব। 
কুলীন, যুবা, হুশীল, বিদ্বান, ধনী এই প্রকার 
সর্বগুণাধার বর ইহার উপযুক্ত, তাহার হস্তে 
পড়িলেই হুখভাগিনী হইতে পারিবে; কিন্ত 

. কোথায় বা ঈদৃশ সুপাত্র মিলিখে ? এই প্রকার 
চিন্তায় নিয়ত আসক্ত থাকায় শুভব্রত একদিন 
_দ্বারুণ জরে পীড়িত হইয়া শয্যাগত হইলেন; 
কোন ওীঁষধেই সে. চিন্তার উপাশান্ত হইল 

কাশীখণ্। 

গৃহ, স্ত্রী, ধন সকলই পরিত্যাগ করিয়া! ইহ- 
লোক হইতে অপস্ত হইলেন। তখন শুভ- 
ব্রতা স্বামীর দেহান্ত দেখিয়া, স্নেহের কন্তাকেও 
ভুলিয়া জগৎকে সতীধর্মথ শিখাইয়া তাহার 
অন্ুমৃতা হইলেন। স্থমমী জীবিত বা! মত হউন 
মকল অবস্থায়ই পতিত্রত। নারী তাহার অনু- 
সরণ করিয়া নিজ পরম ধর্ রক্ষা করিয়া 
থাকেন। পতিচরণসেবিকা স্মী কদাচ বিপর্দূ- 
গ্রস্তা হন ন৷ বলিয়া পুত্র, পিতা, মাতা বা অন্ত 

কোন বন্ধুরই সেই পতিব্রতার রক্ষাভার গ্রহণ 
করিতে হয় না। অতঃপর সেই কন্ঠা অতি 
দুঃখ সহকারে মৃত পিতামাতার ওােহিক 
ক্রিয়। সমাপন করিয়া শোককাতরা হইয়! 
কোনরূপে দশদিন অতিনাহন করিল । তখন 
সুূলক্ষণা৷ আপনাকে দরিদ্রা ও অনাথ! দেখিয়া 
চিন্তামাগরে ভামিতে থাকিয়া! ভাবিতে লাগিল 

যে আমি পিঙমাতুহীনা একাকিনী কেমনে 
এ সংসার-সমুদ্র পার হইব? আমার কেহই 
অভিভাবক নাই, পিতামাতাও কাহারও হস্তে 
আমাকে অর্পণ করেন নাই, এক্ষণে আদতা 
আমি কি প্রকারেই বা নিজের ইচ্ছায় অভীষ্ট 
ব্যক্তির গলে বরমাল্য দিস্বা তাহাকে অভি- 

ভানক করিব ? যদি কাহাকে বিবাহই করি, সে 
যদি গুণবান্ বা সংকুলসভূত না হয় কিংবা 
আমার মনের সহিত তাহার অনৈক্য হয়, তাহা 
হইলেই বা তাহাকে লইয়া! কিরূপে সংসার 
করিব? এইরূপে সেই সর্তাঞ্ণশালিনী হৃলক্ষণা 
মহাচিন্তায় ব্যাকলা '-ইয়াও প্রত্যহ অসংখ্য 
যুবজনের প্রার্থনা অবহেলা! করিয়৷ কাহাকেও 
স্বদেহ দান করিল না। অকাল পিতমাত- 
| বিষ্োগ হওয়ায় সময়ে, সময়ে নিতান্ত শোকে 
অধীরা হইয়া সুলক্ষণা জনক-জননীর তাদ্ুশ 
স্নেহ স্মরণ করিয়া, সংসারকে অপার ভাবিয়া 
আপনাকে নিন্দা করিত ;__হায়! আমার 
সেই পিতামাতা আমায় ফেলিয়া কোথায় 
যাইলেন; বাহারা আমাকে উৎপাদন করিয়। 
পালন করিয়াছেন? এই অনিত্য সংসার ']। কন্তাঙ্গ নুলানক্ষত্রে জন্মনিবন্ধনদোষ প্রযু- 

নহে, আমার সাক্ষাতে আমার জনক-০ /ডিমি দারুণ চিন্তা,জরে অভিভূত হইয়া 
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জননী যে গতি লাত করিয়াছেন, এই প্রার্থনা করিব?” -মত সময়ে পুরোভাগে 
মুহুর্ত মধ্যে আমিও এই নশ্বর দেহ হইতে 
অপসারিত হইয়৷ সেই দশ! পাইতে পারি। 
অতএব অনিত্য দেহ পাত করিয়। শিতাধন ধম্ম 
সঞ্চয় করিব। জিতেঙ্গিয়। কুমারী শুলক্ষণা 
মনে মনে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া কঠোর ব্রঙ্গ- 
চর্ধ্য অবলম্বন পূর্বক পুর্ব্বোক্ত উত্তরার্ক সুর্যের 
সন্নিধানে হিরচিত্তে ঘোর তপন্তা করিতে 
লাগিল। তাহার তগস্তারস্তের দিবস হইতে 
প্রত্যহ এক কুশাঙ্গী ছাণী তথায় আসিয়া 
স্থিরনেত্রে তদীয় তপোব্যাপার নিরীক্ষণ করিত। 

উর ছাগবধু তত্রত্য যে কিছু অনায়াসলভ্য তণ 
পত্রাদি ভক্ষণ করিয়া (সই অর্বকুণ্ডের জল 
পান পুর্ৰক পুনরায় নিজ পালকের আলনয়ে 
গমন করিত; আবার প্রভাত হইবামাত্র 
মুলক্ষণার নিকট আলিয়! সেইরূপে প্রায় 
সমস্ত দিন অতিবাহিত করিত। এইরপে 
পীচ কিংবা হুয় বখ্পর অতীত হইদে পর 
একদা মহেখর পাব্বতীসহ পাদচারী হইয়া 
য্ৃস্ছাক্রমে ঘথাগ্ন উপস্থিত হইলেন । ভগশন্ 
তথায় আসিয়। উত্তরার্নের সন্রিধানে উশ্র তপ- 
্তায় নিযুক্তা তপঃকুশা স্থাণুর স্তায় নিশ্চল! মেই 
মুলক্ষণাকে অবলোকন করিলেন। তাহাকে 
দেখিবামান্র পার্লাতী "য়ার্ডচিন্ত। হইয়া অনা- 
থাকে ববরদধানে অন্ুগুহীত করিবার ভন্ 
জগংপতিকে অনুরোধ করিলেন। দয়াময় 
বিশ্বনাথও পার্বতীর বাক্যে ও নুলক্ষণার 
তপস্তায় একাগ্রতা দেঙ্গীয়। ব্রপ্রদানাভিলাবী 
হইয়৷ কহিলেন, হে হ'তে সুলল্ণে ! তোমার 
কঠোর তপগ্গায় আমি প্রসন্ন হইয়! বরদানে 
উদ্যত হইছি; তুমি কোন বন্ধুর অভিলা্দিনী 
তাহ! আমাকে বল। মহাদেবের এইন্দপ 
অমতোপম তাপদরক বাক্য শ্রবণ করিরা 
সুলক্ষণা নয়ন উন্নীলন করিলেন; খন 
দেখেন, সম্মুখে তীহার চিরারাধ্য ধন শঙ্গর, 
পার্ধতীকে বামভাগে রাখিয়া বরদানে উদ্যত 

হইয়াছেন। মুলক্ষণ! তদর্শনে কৃতাপ্রলিভাবে 

সেই ছানীকে দেখিয়া পুনরায় চিন্তা করিল' “ 
"এ সংসারে সকলেই নিজ প্রয়োজন সিদ্ধির 
জন্য জীবন ধারণ করিতেছে, কিস্তু ধিনি 
পরোপকারার্থে আত্মজীবন উৎসর্গ করেন, 
তিনিই সাথকজন্মা হইয়া থাকেন। এই 
অনাথ৷ ছাগী আমার তপঃসাক্ষিতৃত। থাকিয়। 
বহুকাল সেবা ক্রিয়া আমিতেছে ; আমার 

উচিত, ইহার জন্যই বর প্রার্থনা করা। 
স্থলক্ষণা এইরূপ স্থির করিয়টি মহাদেবকে 
কহিল, হে দেব! দয়াময়। যদ্দি আপনার 
আমাকে ব্র দিতে অভিলাঘ হইয়। থাকে, 
তবে অগ্রে এই বরাকী ছাণীর প্রতি অনুগ্রহ 
করুন) কারণ এই ছট্টী আমার ব্হতর সেবা 
করিয়াছে; কিন্তু এ পশু বলিয়া কোন অভি. 
লামইঞ্/ক্ত করিতে পারে না। তক্তভয়ভঞ্জন 
ভগবান্ মহেশর, সুলক্ষণার নিঃম্বাথ পরোপ- 
কারবুদ্ি ধেখিয়া পরম সন্ত হইয়৷ পান্মতীকে 
কহিলেন, হে দেনি! গিরিজে! একবার দেখ, 
- সাধুব্যক্তির কিরূপ পরোপকারকারিণী 
মহতী বুদ্ধি হইয়াছে! সংসারে তাহারাই ধন্ত 
ও সকল ধন তাহাদেরই করস্থ, যাহার! সর্বদা 
সর্বপ্রকারে পরোপকারের চেষ্টা পাইয়া 
থাকে। হে প্রিয়ে! উহা ব্যতীত সঞ্চিত 

যাব পুণ্যই চিরস্থায়ী নহে; একমাত্র পরো- 
পকাররূপ নুমহৎ পুণ্যই দীর্ঘকাল বর্তমান 
থাকে । হে দেবি! এই হুলক্ষণা সর্দদপ্রকারে 

ংসার পাত্রী । এক্ষণে ইহাকে এবং ছাগীকে 
কোন বর দিয়। সন্তোষ বিধান করিব, 
তাহা তুমি বল । পার্বতী কহিলেন, হে 
স্টিকর্তিগণেরও বিধাতঃ! হে সর্বজ্ঞ! 
হে ভভক্তান্তিহারিন! এই হৃলক্ষণা৷ আমার 
সখীবূপে পরিগণিত হউক। কর্ুরতিলকা, 
গদ্দবারা, অশোকা, বিশোকা) মলয়গন্ধিনী, 
চন্দননিশ্বাসা, মগমদোত্তমা, কোকিলালাপা, 
মধুরভাষিণী গব্যপদ্যনিধি, অনুক্তজ্ঞা, দৃগব, 
লেন্িতজ্ঞাঁ, কতমনোরতথী “9. গানচিতুহর$ 

$ নমদ্দার করত ভাবিতে লাগিল, “কি বর প্রভৃতি সঘীগণ হইতে যেমন আমি সর্বদা 



২১, 

আনন্দ পাইয়। থাকি বলিয়া উহািগকে অতি- 
শয় ভালবাসি, সেইরূপ এই হুলক্ষণাও আমার 
প্রীতিপাত্রী হউক। মুলক্ষণা বাল্যাবধি 
্র্চর্ধের অনুষ্ঠান করিতেছে বলিয়া এই 
পার্থিবশরীরেই দিব্য বসন, দিব্য ভূষণ, দিব্য 
গন্ধ ও দিব্য মাল্য পরিধান করিয়া ধিব্য- 

জ্ঞানব্তী হইয়। চিরকাল আমার সহচরী হইয়া 

থাকুক এবং এই ছাগন্থতা কশীরাজনুতারূপে 
জন্ম লাভ করিয়। মর্ত্যধামে শ্রেষ্ট বিষয়নখ 
ভোগ করিয়া চরম সময়ে নিত্যানন্দময় 
নির্ববাণপদ লাভ করুক। হে দেব! কাশী- 

পতে! এই ছানী পৌন্সমাসের রবিবারে 
দারুণ শীতজন্ট ক্লেশ স্হা করিয়া শর্যোদয় না 

হইতেই এই অর্নকুণ্ডে শান করিয়াছে, সেই 
পুণ্যে আমার বরধ্রভাবে কাশীরাজের স্নেহ 
ময্রী কন্যা হইয়া জন্মলাভ করুক। হে শাখ। 
অদ্যাবধি এই কুগ্ডের নাম “বর্করীকণ্ড" 
হউক এবং সংসারে এই ছাণী সকলের পুজ্যা 
হউক। পৌষমাসের রবিবারে কাশীস্থ ব্যক্তি- 

মত্রেই তক্তিভাবে এই কুণ্ডে উত্তরার্দেবের 
যাত্র। করুক। কার্তিকের কহিলেন, হে 

মহাতাগ অগস্ত্য ! এই তোমার নিকট লোলার্ক 
ও উত্তরার্কের মহিম। বর্ণন করিলাম ; অতঃপর 
সাম্বাদিত্যের বিষয় বীর্তন করিতেছি, শবণ 

কর। হেমুনিবর! যে ব্যক্তি এই অর্ননয়ের 
পবিত্র ইতিহাস শ্রবণ করে, তাহার কখন 
ব্যাধিভয় বা দারিদ্যনিব্ষন রেশ উপস্থিত 
হয় না। 
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অগচত্বারিংশ অধ্যায় 
সাশ্বাদিত্য-মাহাত্য কথন। 

স্ন্দ কহিলেন, হে বৈত্রাব্কণে! শ্রবণ 
কর.। পুর্বে্ব যহুবংশে দেবকীর গর্ভে বহ- 
ভবের উরসোন্ছমির মত অতি তেজস্বী স্বয়ং 

পু. বাছুদেব, দৈতানাশ দ্বারা ভূমগুলের 

কাশীখণ্ড। 

তারহরপার্থ পৃথিধীতে অবতীর্ণ হুইয়াছিলেন। 
হে মুনিবর! সৃষ্যবৎ অতি তেজঃশালী সেই 
ভগবান্ বানুদেবের, ম্বর্গবাণী অপেক্ষাও 
অপিক হুশীল, অতি মনোহর সৌন্বধ্যসম্পন্, 
অতিশয় বীর ও বলবানুষ্জ কল্যাণ-সৃচক লক্ষণ- 
সমন্বিত অনেকানেক শান্ত্রতব্বজ্ঞ অশীতিলক্ষ 
সংখ্যক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। একদিন 
ব্রহ্গতয় তপোনিধি গগনচারী দেবি, নারদ, 
বাহুদেনতনয় সন্দর্শনার্থ, বিশ্বকর্মার কৌশল- 

ময় শিলের ফলম্বরূপা, স্বর্ণপুরী অপেক্ষাও 
সৌন্দর্যশালিনী দ্বাকাতে আগমন করি- 
লেন। বন্থলের কৌপীন তাহার পরিধান; 
কুষ্সারমুগচম্থান্ধর তাহার গাত্রে শোভিতেছে ; 
তাহার হস্তে বরঙ্গদণ্ড; মুগ্জানিম্মিত সুত্র 
তাহার কটতে বদ্ধ ছিল; বক্ষ;স্থলধূত তুলসী- 
মালায় শরার ভূষিত, গোপীচন্দনে দেহ চচ্চিত, 
অতি দীর্ঘকালব্যাপী তপশ্চরণে শরীর কশ ও 
তিনি খুত্তিমান অগ্নির স্তায় জাঙ্গলামান দেখাই- 
তেছিলেন। যাদব্তনয়ের! তদ্রপ দেবষি 
নারদকে সন্দর্শন করিয়া, বিনয়সহকারে 
অংসদেশ অবনত ও মস্তকে অগ্রলিবদ্ধ করিয়া 
অতিশয় নয়্তাসহকারে নমস্কার করিলেন। 

তাহাদের মধ্যে কেবল সর্বাপেক্ষা! দেহশোভায় 
অতি অহঙ্গারী সাম্ব, নারদের সৌন্দধয- 
সম্পকে উপহাস করিয়া তাহাকে প্রণাম 
করিলেন না। মুনিশ্রেষ্ঠ নারদ, সাম্বের সেই 
সনোভাব জানিতে পারিলেন এবং কিছু ব্যক্ত 
ন! করিয়৷ ধীরভাবে কষ্টে মন্দিরাভ্যন্তরে 
গমন করিলেন। ভগবান্ বানুদেব, নারদকে 
আমিতে দেখিয়া অতি আদরের সহিত প্রত্যু- 
থান ( অত্র্থনা) করিলেন এবং মধুপর্ক 
ঘারা পূজ| করণান্তর আসনে উপবেশন করা- 
ইলেন। বাঁহদেবের সহিত অনেকানেক 
কথোপকথনের পর যখন নারদ দেখধিলেন যে, 
ভগবানের সন্নিকটে আর কেহই নাই, তখন 
এই প্রকারে সান্বের কার্য তাহাকে জানা- 
ইলেন ;-“হে যশোদানন্ধদায়িন! সান্বের 
চরিত্র ও সৌন্দধ্যরাশি দেখিয়া! বোধ হইতেছে, 9 
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অহচত্বারিংশ অধ্যায়। 

উ সান্ব হইতে নিশ্চয়ই, নিতান্ত সম্ভব হইলেও 
সকল সাধবী স্্রীগণের ধর্মরক্ষা করা কঠিন 
হইবে। ইহা আশ্চর্যের বিষয় নহে ; কারণ 
নারীগণ কুল, শীল, বিদ্যা ও ধনের অপেক্ষা ন! 
করিয়!. কামবিমোহির্ত হইয়া কেবল রূপেরই 
পক্ষপাতিনী হয়। এই ত্রিলোকীমধ্যে সান্বই 
সর্বাপেক্ষা হৃন্দর ও হরিণ-লোচনাগণও স্বভা- 
বত চঞ্চলল্ছৃদয় হইয়া থাকে । হে নাথ ! আপনি 
নিশ্য় জানিবেন, আপনার প্রধান আটটা 
মহিদী ব্যতিরিক্ত সমস্ত যাদবললনাগণ এই 
সান্বের রূপে মোহিত হইয়াছে। সর্ব 
ভগবান নারদের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া ও 
স্টীলোকের চঞ্গলচিত্ততা ভাবিয়া, উহাই সত্য 
বলিয়া গ্রহণ করিলেন। যে পর্ধাস্ত স্বপ্রণয়া- 

ভিলামী পুরুষের সহিত নির্জনে একত্রবাস না 
হয়, তাবংই স্বীগণের ধৈর্য ও মৌখিক বিবেক- 
শক্তি থাকে । ভগবান প্রীকুদ' এই প্রকার 
বিবেচনা করিয়া বিবেকরূপ সেতু পাধিয়! ক্রোধ- 
রূপ নদীর প্রবল বেগ রোধ করিয়! নারদকে 
বিদায় প্রদান করিলেন। দেবধির গমনের 
পর প্রত নানা! অনুসন্ধানেও সাদ্গের কোনরূপ 
দৌষ দেখিতে পাইলেন না। কিছুকাল অতীত 
হইলে পর দেবধিনারদ পুনরায় ছ্বারকায় আগ- 
মন করিলেন । তিনি, তৎকালে ভগবান ক্রীড়া- 
পরায়ণ। যাদব্বপূগণের সহিত ক্রীড়ায় নিযুক্ত 
আছেন জ্ঞাত হইয়া, বহির্দেশে ক্রীড়ায় ব্যাপূত 
সান্ছকে আহ্বানপুর্দক তাহাকে কুষ্গসমীপে 
যাইবার জন্ত আদেশঞ্করিলেন। 'শ্বীগণপরি- 
বৃত নির্জনস্থিত পিতার নিকট গমন উচিত হয় 
ন!; পুনশ্চ ব্রক্গাচারী দেবধির বাক্য অবহেলনই 
'ব! কিপ্রকারে করি % এইরূপ চিন্তা ত২কালে 
সাম্বের মনকে বিচলিত করিল। “দেবধির 

সমুদয় অঙ্গই জলদস্ধারবৎ অতিশয় তেজঃশালী 
বোধ হুইতেছে। পূর্বে আর একদিন দৈবাষ 
দ্বারকায় আগমন করিয়াছিলেন; সেই দিন 
যহুবংশের সকল তন্নেরাই ইহাকে প্রণাম 
করে, আমি তাহা! করি নাই। এই পুর্বকূত 
অপরাধের উপর, আবার এখন যদি পিতার 
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নিকট না যাইয়া দেবর্ধির আদেশ অমান্ত করি, 
তবে আমার এই ছুইটী বিষম অপরাধ দেখিয়! 
নিশ্চয়ই আমার বিষম অনিষ্ট করিবেন। এরূপ 
সময়ে পিতার নিকট গমন করিলে, তাহার 
ক্রোধ হইবার বিশেষ সম্ভাবনা, কিন্ত তাহাও 
আমার এক্ষণে শ্লাধার বিষয় হইয়াছে; কিন্তু 
ব্রল্গকোপাগ্নিতে পড়িলে আমার উদ্ধারের 
কোন সম্ভাবনাই নাই। কারণ শান্মেই বলে যে, 
যে কুল ব্রাহ্মণের কোপাগ্সিতে পতিত হয়, 
তাহাতে আর কখনই অস্কুর স্হয় না; কিন্তু 
দাবানলদণ্চ বনে যেমন পুনর্ববার অসুর হইবার 
সম্ভাবনা থাকে, তদ্ধপ, অপর ব্যক্তির কোপ- 
দগ কূলে, অঙ্কুর কখন হইলেও হইতে পারে । 
এইবপ ভাবিতে তা্িতে সান্গ পিতগৃহে প্রবেশ 
করিলেন। সান, ভীতচিন্তে পিওমন্দিরে প্রবেশ 
করিম, ঘ্বীগণপরিরত ভনবান বানুদেবকে 
প্রণাম করত দেবষির আগমন সংবাদ জানা- 
ইবেন, ইত্যবসরে দেবধি স্বকাধ্যসিদ্ধির নিমিত্ত 
সাহ্বের পণ্চাতেই রুষ্*সঘিধানে উপস্থিত হই- 
লেন। ভগবান নারদকে আদিতে দেখিয়া 
সম রমসহকারে নিজ পরিধেয় গীত বসনাদি যথা- 
স্থানে সমিবেশ করিতে করিতে গাত্রোখান 
করিলেন। কৃষ্ণপত্বীগণ স্বামীর প্ররূপ ভাব 
দেখিয়া সকলেই সাতিশয় লঙ্জিত হইয়া শ্ব স্ব 
বন্প যথাস্থানে নিবেশিত করিলেন। তথন 
ভগবান্ দেবকীনন্দন সমাদর করিয়া দেবধির 
হন্তধারণ পুর্ব স্বীয় মহামূল্য শয্যায় বসা- 
ইলেন। তদ্র্শনে 'সান্গ অবনতমস্তকে তথা 
হইতে প্রস্থান করিয়া, নিজ ক্রীড়াস্থানে উপ- 
স্কিত হইলেন। মহামুনি নারদ, সা্বদর্শনেই " 
কন্গপত্নীগণের তার্দ*শ সলজ্জ ভাব বুঝিতে 
পারিয়। ভগবানকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 

হে নারায়ণ! আমি পুর্বে সাম্ববিষয়ক যে কথা 
বলিয়াছিলাম, তাহ! সত্য কিন! দেখুন। এক্ষণে 
সান্বের অসামান্ত রূপ দশনেই এই যাদবলবনা- 
দের হুদুয়ে জননীবিরদ্ধ লত্জাতাব আশ্রয় করি- 
য়াছে। বাহুদেব, দেবাঁধরি”বাক্যে দৃঢবিশ্বা্ী 
হুইয়া৷ সহস! সাম্বকে আহ্রান করিয়া ক্রোধে 
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শাপ দিলেন; কিন্ত এ বিষয়ে শান্ব বাস্তবিকই 
নির্দোষী, কারণ বাহুদেবের স্্রীসমূহকে তিনি 
তখন স্বীয় যাতা জান্ববতীর মতই দেখিতে- 

: ছিলেন। ভগবান সান্ধকে অভিসম্পাত করি- 
লেন যে “্সান্ব! যেমন তোমার অসময়ে আগ. 

_ মনজনিত ঢৃক্ষার্যের নিমিত্ত তোমার মাতৃব্ 
সৌন্দর্য সন্দর্শন করিয়৷ বিচলিতভাব প্রাপ্ত 
হইয়াছে, তন্জন্ তুমি এই মুহূর্তেই কুষ্ঠরোগ- 
গ্রস্ত হও।” শ্রইরূপ ভয়ঞ্কর অভিসম্পাত 
শুনিয়া কুষ্টব্যা'ভয়ে সান্বের শরীর কম্পমান 
হুইল এবং পাপশমনের নিমিত্ত তিনি ভগ- 
বান্কে জব করিতে লাগিলেন। স্বতনয় 
সাম্বকে কার্যত; নির্দোী জানিয়৷ ভগবান 

তাহাকে কুষ্টরোগ হইতে”পতিত্রাণ লাভের জন্ত 
বিশবেশ্বরাধিষ্ঠিত৷ ব্রাণপীতে যাইতে বলিলেন 
এবং বলিলেন, মহাপাপ হইতে পরিত্রাণ” বার- 
ণসী ভিন্ন অন্ত কোন স্থানে হইতে পারে 
না বলিয়া, তথায় গমন করিয়! বিহিতরূপে 
সৃষ্যের উপাসনা করিলে শাপ হইতে মুক্তিলাভ 
করিতে পারিবে! যাহা হইতে উদ্ধারের উপায় 
মুনিগণও চিন্তা করিয়৷ আনিতে পারেন না. 
যথায় সাক্ষাৎ বিশ্বের ও গঙ্গা! নিয়ত বিরাজ 
করিতেছেন, তথায় এমন সকল পাপও অনা- 
যাসে প্রশমিত হয় ৷ কেবলমাত্র স্বয়ং যে সকল 
পাপ করা যায়, তাহা হুইতেই যে বারাণমীতে 

উদ্ধার পাওয়া যায়, এমন নহে, বিশ্বেশ্বরের 
প্রজ্ঞাপ্রভাবে তথায় প্রাণিগণ স্বভাবকাধ্য 
পাপময় সংগার হইতেও উদ্ধার হয় ও হই- 
তেছে। মুত জীবগণের উদ্ধারের নিমিস্ত কপ 
পরবশ ভগবান্ পুরারি পুরাকালে সেই বারা- 
ণসীক্ষেত্র নিম্মাণ করিয়াছেন। যে জীব সেই 
স্থানে দেহ ত্যাগ করে, তাহার আর সংসারে 
পুনরাগমন করিতে হয় না। অতএব হে সান্ব! 
তুমি মহাদেবের আনন্দবন বারাণমীধামেই এই 
পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিবে, শীঘ্ তথায় 
প্রস্থান কর; বারাণসী, ব্যতী অন্ত কোথাও 
€তামার পাপ-শা্ত হইবার সম্তাবন৷ নাই। 
সবন্প/প্লীকার শুভান্রুি কাধ্য হইতে বিরত, 

মানি টা 

কৃতকাধ্য নারদ কৃষ্ণের আদেশ গ্রহণ করিয়া 
গগনপথে প্রস্থান করিলেন। অনস্তর সান্ব 

বারাণসীতে আগমন করিলেন। তথায় একটা 
কুণ্ড নির্মাণ করিয়া ৃর্যের উপাসন! করিতে 
লাগিলেন এবং শাপ হইতে সম্পূর্ণরূপ উদ্ধার 
প্রাপ্ত হইলেন। বারাণমীস্থিত, সাম্ব কর্তৃক 
উপামিত সাম্বাদিত্য নামক নুূর্ধ্য বিগ্রহ তৎকাল 

হইতে সমস্ত উপাসকবুন্দকে সর্বপ্রকার বিপৎ- 
শূন্য এগরব্য দিয়া আসিতেছেন। যে ব্যক্তি 
রবিবারে অঞুণোদয় কালে সা্গকুণ্ডে স্নান 

করিয়া ভঞ্তিভাবে সান্মাদিত্যের পুজা করে, সে 
কখনও রোগাক্রান্ত হয় না। যে নারী তাহার 
সেবা করে, মে কখনও ব্ধিবা হয় না এবং 

ব্ধা। শ্ীও ইহার উপামনা করিলে সঙ্চরিত্র, 
নুশ্শর ও গুণবান্ পুত্রলাভ করিতে পারে। 
ছে দ্বিজ! শান্দধ বলে মাঘমাসে শুরুপক্ষের 
মগ্তমী রবিবারে হইলে, মঙ্গলকর হধ্যগ্রহণ 
তুল্য একটা মহ পর্বদিন হয়! তদ্দিবসে 
অকুণোদয়কালে সাম্বকুণ্ডে ন্নানানস্তর সান্বা- 
ধিত্যকে যে অচ্চনা করে, তাহার অতি উতকট 
রোগ শাস্তি হয় এবং তিনি বিপুল ধরব ও 
এগ্বধ্যও লাভ করিতে সক্ষম হন। হুর্যযগ্রহণ 
সময়ে কুরুনেত্রে পুণ্যজলাশয়ে স্বান করিলে, 

মানব যে পুণ্য সঞ্চয় করিতে পারে, মাধ 
মাসে সপ্তমী তিথিতে কাশীধামে সাহবকুণ্ডে 
স্নান করিলেও সেই পুণ্যসপয় হয়। মাঘ 
মাসের রবিবারে সেই সাম্বকুণ্ডের সাংবৎ- 
সরিক উৎসব হয়; ত্য মনুষ্য সেই দিবসে 
সাশকুণ্ডে ম্লান করত অশোকপুষ্প দ্বারা 

সাঙ্গাধিত্যের পুজা করে, সে কখনও ছুঃথে 
পতিত হয় না; পরন্ত সেই ক্ষণেই তাহার 
সংবংনরকত পাপ সম্পূর্ণরূপে প্রশমিত হয়। 
মঙ্তাত্বা সাম্ম বিশবেখরের পশ্চিমদিকে সম্যকৃ- 
প্রঝারে হৃধ্যদেবের পূজা করেন। হে 
অগন্ত্য! অমি তোমার নিকট এই আধিত্য- 

বিগ্রহের বিষয় কীর্তন করিলাম। ইহাকে 
উপাসন৷ করিলে, প্রণাম করিলে ও আটবার 
প্রদক্ষিণ করিলে মনুষ্যের সকল পাপ নষ্ট হম €) 



একোনপঞ্চাশ অধ্যায় 

এবং সমগ্র কাশীবাসের ফললাভ হুয়। হে 
মহামুনে ! 

মাহাত্ম্য কীর্তন করিলাম ; যে নর এই 
উপাধ্যানটা শ্রবণ করে, তাহাকে আর যম- 
লোকে থাকিতে হয় না।৪ হে মুনিবর ! অজ্ঞপর 
তোমাকে দ্রৌপদাদিত্যর বিষয় শ্রবণ করাইব, 

তুংসমীপে এই সাম্বাদিত্যের ' 

২১৩: 

সনা করিয়াছিলেন। * শৃধ্যদেব ড্রৌপদীর 
আরাধনায় সন্ত হইয়া তাহাকে একখানি 
হাতা ও আগ্ছাদন সহিত একটা স্থালী দিয়! 
কহিয়াছিলেন যে, হে হুভগে! যাবৎ তুমি 
.ভাজন ন| করিবে, তাবৎ যত ব্যক্তিই ক্ষুধিত 
হইয়। আন্গক না, সকলেই এই স্থালীজাত 

ধাহার আরাধনায় ভক্তগণ অভীষ্টফল লাভ ! অন্ে তুপ্তিলাভ করিবে ; ইহা হইতে ইচ্ছাধীন 
করিয়া থাকেন। 

অষ্ই অপ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪০ 

একো নপঞ্চাশ অধ্যায় | 

ভ্রৌপদাদিত্য ও মযুখাদিত্য বর্ণন। 

সত কহিলেন, হে মুনিবর বাম ! যে সময় 
কাতিকেয, অগন্থযমুনিকে এই সকল বলিয়া- 
ছিলেন, তংকালে, ছৌপদী কোথা ছিলেন ? 
ব্যাস বলিলেন, হে সৃত! প্রাণশাগ্নে ভুত 
ভাবী ও বন্তুমান, িালের রত্তাস্থই অন্গত 
হওয়া যায় ; একারণ সেই বেদোপম পুরাণ- 

শাস্ত্রে উপর কোনরূপ সন্দেহ রাখা উচিত 
নহে। স্বন্দ কহিলেন, ছে মুনির! অবহিত 
হও। পুর্বে দেৰ পঞ্চানন, জগতের হিতার্থ, 
স্বয়ং পঞ্চধা বিভক্ত হইয়। মহীপতি পার 
পঞ্চ তনয়রূপে আবির্ভূত হইগ্নাছিলেন এবং 
জগদন্িকা সতীও পতিবিচ্ছ্দে সহিতে ন৷ 
পারিয়া, যজ্ঞশীল রাজার যন্দরকুণ্ড হইতে উং- 
পন! হইয়া, তাহাদেরষ্পহ্থী হইয়াছিলেন। 
রুদ্রদে, ছুষ্ট দমন করিবার কারণ পঞ্চপাণ্ডব- 
রূপে ধরাতলে শরীর গ্রহণ করিলে পরে 
বৈকুগনাথও পধ্পাগুবের সহকারী হইয়া 
আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি আসিয়া ছুট্টের 
নিগ্রহ,শিষ্টের রক্ষা করিয়াছিলেন । পাওুপুত্রগণ 
স্বখের পর ছুঃখ, দুঃখের পর হুখ যথার্রীমে 
ভোগ করিয়াছিলেন । কোন সময় এ বীরগব 
জ্ঞাতিকৃত বিপদে পড়িয়া বনবাসী হইলে, 
তাহাদের সহধর্মিণী ধশ্মপরায়ণ| পার্লতনয়া 

গু পতিগণের বিপদে ব্যঘিতা হইয়া হূর্ধ্ের উপা- 

ূ বনু লাভ করা বাহন! 

' শৃন্ঠ হইয়া যাইবে। 

কিন্ত তোমার 

' ভোঙ্জনেব পর এই সরসদ্রবা পরিপূর্ণ স্থালী 
হে যুনিবী! শূর্ধ্যদেৰ 

_ কাশীতে দ্রোপদীকে এইরূপ বর দিয়া পুনরায় 
আর একটা বর দিলেন! হৃর্ধ্য কহিলেন, 
 বিশ্েশবরের দক্ষিণদিকে তুমি থাকিবে, তোমার, 
৷ সম্খেই আমার অধিষ্ঠ হইবে। গর স্থানে 
আমাকে ভঙ্জনা করিলে জটুর কদাচ ন্ুধায় 
পীড়িক্রুহয় না। হে রতিপরাঘণে! প্রভু 
বিগনাথ আমার উপর জন্তষ্ট হইলে আমি 
তাহার নিকটে যে বর পাইরাছি, তাহা শ্রবণ 
কর। বিশ্বের কহিয়াছেন, হে দিবাকর ! 
যে ন্যক্তি অগ্রে তোমাকে পুজা করিয়া আমায় 
দর্শন করে,ত্ুমি তাহার সকল দুঃখ দূর করিবে। 
হে দ্রৌপদি। বিশ্বের হইতে এই বর পাইয়া 
অবধি আমি কাশীবামী জীবগণের পাপনাশ 
করিতেছি; এই স্থানে আমি যাহাদিগের 
কুক পুজিত হইতেছি, তাহারা আমা৷ হইতে 
পূর্ণমনোরথ হইয়া থাকে । বিশ্বেশ্বরের দক্ষিণ- 
ভাগে আমার ও দগুপাণির নিকটে তুমি 
থাকিনে। কাশীস্থ যে- পুরুষ বা স্ত্রী শরদ্ধাসহ- 
কারে তোমার মুর পুজা করিবে, তাহারা 
কদাপি প্রিয়জনবিরহ জন্ত ছুঃখ পাইবে না। 
শেনিম্পাপে ; ধর্মুশীলে ! কাশীতে তোমাকে 
দরনি করিলে লোকের ব্যাধি, ুধা বা তৃষ- 
সন্ভুত দারুণ কট দূর হয়। ভক্তাভীকপ্রদাতা 
ভগবান দিবাকর, পার্লরাজপুত্রীকে এইরূপ 
বরদানে আশ্বস্ত করিয়! হ্বয়ং শিবো-পাসনায় 
আসক্ত হন; তখন জৌপুদীও কুতার্থ হইয়া 

পৃতিগণ সঙ্গিধানে গমন করেন” এই ভ্রৌপদীঞ 
দিবাকরসংবাদ ভক্তি সহকারে শ্রবণ করিলে, 



২১৪. 

লোকের সকল পাশ বিন হয়। কাত্তিকের 
কহিলেন, হে কুস্তযোনে! তুমি এই দ্রৌপদা- 
দিত্যের মহিমা শ্রবণ করিলে ; এক্ষণে মমুখা- 
দিত্যের মাহাত্ম্য ব্ণন্ করিতেছি, শ্রবণ কর। 
পুর্ববকালে ত্রিভূবনখ্যাত পঞ্চদ তীর্থে দেব 
দিবাকর গতস্তীশ্বর নামে এক ভক্তবাস্কাকল্পতক্র 
শিবলিন্গ ও মঙ্গলাগৌরী নামে সর্দ মঙ্গলদায়িনী 
ছুর্গার মুর্তি প্রতিষ্ঠা করয়া৷ তথায় দারুণ তপস্তা 
করিয়াছিলেন। হে মুনিবর! ন্বভাবতেজে 
জগ্তপন ৬পনদেব, দেবমানে লক্ষবর্ধব কাল 
কৈলাসনাথের উদ্দেশে কঠোর তপন্তা করিয়া, 
তপন্তার তেজে শতগুণ তেজন্বী হইয়া উদ্গি- 
লেন। তাহার অগ্রিময় কিরণে নর্গমন্তোর 
মধ্যদেশ একান্ত পীড়িভ হইতে লাগিল | দেব- 
তারা পত্ঙ্গদেন্দে তেজে সামান্য পতঙ্গের মৃত 

দগ্ধ হইবার "য়ে গগনপথে গমনাগমন পরিচার 
করিলেন। স্ফুটিত কণশগদলের যেমন বলিকা- 
চয়ই পরিদৃষ্ট হয়, তদ্দপ শ্বধ্যদেধের কিবণ- 
জালে আহতদৃষ্টি লোক সকল তদীয় নৃর্তি 
দেখিতে পাইত না। তখন শুধ্ের তেজ ও 
তপঃসধযয় দর্শন করিয়! সকলেরই অন্তর ভয়ে 
কম্পিত হইতে লানিল। “বেদ স্রধ্যকে জগতের 
আত্মা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, সেই আত্মাই 
যদি দেহকে তাপিত করেন, তবে আর কে 
তাহাকে রক্ষিতে সমর্থ হইবে ? এই স্ধ্যই 
জগতের চক্ষু, এই সর্ধ্ই জগতের আত্ম! ) 
যেহেতু প্রতিদিন প্রভাতকালে ইনি উঠিয়াই 
মৃতপ্রায় ভুবনকে জাগরিত করেন। প্রতিদিন ইনি 
উঠিয়৷ করজাল বিস্তার করিলে পর, অন্ধকার 
কূপে নিপতিত জীবগণ চতুর্দিক্ দেখিয়৷ থাকে 
এবং ইনি উঠিলেই আমর উঠিয়া! থাকি আর 
ইনি অন্ত গমন করিলেই আমরাও অস্তমিত 
হই ) সুতরাং হৃ্যই আমাদের উদয়ানুদয়ের 
একমাত্র কারণ ।” বিশ্বস্থিত যাবৎ প্রানীর ঈদৃশ 
আক্ষেপবাক্য সকল শ্রবণ করিয়া, বিশ্বরূপ শস্ু, 
সূর্যকে বর দিবার দন্ত আগমন, করিলেন; 

! তখন দিবাকর খাহজ্ঞান্শন্য একাগ্রচিতে তপন্তা 
করিতেছিলেন। ভক্তবংসল উমাপভি তদর্শনে 

কাশীধণড 

বিশ্মিত ও প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, “হে তেজো।- 
রাশে হূর্ধা ! তপস্ায় বিরত হইয়া মুসমীপে 
বর প্রার্থনা কর।” এই বাক্য ছুই তিনবার 
বলিলেও ধ্যানমগ্র হৃধ্যের কর্ণকুহরে তাহা 
প্রবিষ্ট হইল না; তখন মহাদেব তাহার 

স্থাণুভাব জানিতে পারিয়৷ শুধাত্রাবী করতল 

দ্বারা ত্রাহাকে স্পর্শ করিলেন। তাহাতে 
পদিনী যেমন তুধ্য-করস্পর্শে বিকসিত হয় 
এবং অনার্টিপ্রভাবে শুদ্ধ তণ যেমন 
বৃষ্টির জল পাইলে অস্কুরিত হয়, তদ্রুপ 
নূর্্যও শিবপাণিম্পর্শে বাহাজ্ঞান প্রাপ্ত ও? 
বিগততাপ পাইয়া, সম্মুখে অভীষ্টদেব ত্রিনয়নকে 
দেখিতে পাইয়া,সাষ্টাঞ্জে প্রণাম করিয়া, স্তব 
করিতে লাগিলেন। ক্্য কহিলেন, হে 
দেবদেব। হে জগদীশ্বর! হে বিভো! হে 
ভর্গ! হে ভব! হে শশাঙ্গশেধর! হে 

ভঙ্নাথ। আপনি জীবের ভবভয় দর করিয়া 
থাকেন। হে চন্চুড়! হে গড়! আপনি 
লোকের অভীষ্ট পূর্ণ করিয়৷ থাকেন। হে 
পূর্দটে | হে হর! হে ত্রিনয়ন! আপনি দক্ষ- 
যজ্ঞ ধ্বংস করিয়াছিলেন। হে শাস্ত! হে 
শাগত! হে শিবেশ ! হে শিব! হে নীল- 
লোহিত! হে বিরূপাক্ষ ! হে ব্যোমকেশ ! হে 
পশুপাশনাশন! হে বামদের! হে শিতিকণঠ! 
হে শুলিন! হে মহেশর! হেত্যন্ক! হে 
ঈশ্বর! হে ত্রাণকারিন! হে ফণিভূষণ! 
হে কামকতৎ! হে পঙগুপতে! হে ত্রয়ীময়! 

হে ত্রিনয়ন! আপাঁন ত্রিপুরাম্ুরকে বিনাশ 
করিয়াছিলেন। হে কালকুটপায়িন্! আপনি 
অন্তকেরও অন্তক। হে শ্রী রহিত! হে 
শর্বব! হে জর্দগ! হে স্বর্গমার্গ! হে মোক্ষ- 
প্রদ! হে হুখদায়িন! হে কপর্দিন! হে 
শহ্ষর! হে উগ্র! হে গিরিরাজপতে! হে 
অন্ধকজিৎ ! হে বিশ্বনাথ! হে বিশ্বরূপ ! হে 
সব্বজ্ঞ ! ব্রহ্মা, বিষুঃ ও বেদ আপনার মহিম। 
জ্ঞাত হইয়া সর্বদা! স্তব কারয়া থাকেন! হে 
পর! হে রূপহীন! হে ব্রহ্মন্! হে অকুটিল! 
হে নুধাপ্রদ! হে দূরগ! আপনি বাক্য ও- 
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মনের অগোচর আপনাকে আমি বারবার 
প্রণাম করিতেছি। দিবাকর, মহাদেবকে 
প্রদক্ষিণপুর্বক এইরূপ স্তব করত প্রমুদদিত- 
মানসে শিবের অর্ধাঙ্গরূপিণী পাব তীরও স্তব 

করিতে লাগিলেন। রবিঈকহিলেন, হে দেবি! 
যে ব্যক্তির ভালদেশে আপনার পাদপদ্ের 
রেগুচয় মংলগ্ন হয়, জন্মান্তরেও তাহার ললাট- 
স্থল চন্দুকলায় ভূষিত থাকে। হে মঙ্গলে! 
আপনি সকল মঙ্গলের আলয় ও সকল পাপ- 

এরাপ তুলরাশি দণ্ধ করিতে বহ্িম্বরূপা ; আপনি 
* দান্বদল প্লন করিয়া, বিশ্বকে রক্ষা করিয়া- 
ছেন); হে বিশ্বময়ি! আপনি বিশ্বের স্জন, 
পালন ও সংহার করিয়া থাকেন। আপনার 
নাম কীন্তনরূপ পুণ্যনদী, জীবের পাপবূপ 
তীরস্থ বৃক্ষনিচয়কে হরণ করিয়া থাকে। হে 
মাত ভবানি! সংসারে একমাত্র আপনার 
শরণাগত হইলে, লোকের ভবভয় দুর হইয়া 
যায়; যাহাদের উপর আপনি কুপাদৃষ্টি নিক্ষেপ 
করেন, সংসারে তাহারাই ধন্য ও মান্ত 
হইয়া থাকে। ভক্তের মোক্ষদাত্রী ন্বপ্রকাশা 
কাশীস্থা, আপনাকে যে শুদ্ধমতি ম্মরণ করেন, 
ভগবান মহাদেবও স্বয়, লেই মোক্ষরক্ষা 
উপায়জ্ঞ ব্যক্তিকে ম্মরণ করিয়া থাকেন। হে 
মাত! যাহার হৃৎপদ্বে ভবদীয় চরণযুগল 
অবস্থিত হয়, সমস্ত জগৎ তাহার করস্থ হয়। 
হে গৌরি! যে ব্যক্তি আপনার নাম জপ করে, 
তাহার গৃহে অগ্টবিধ দিদ্ধি সতত অবস্থান 
করেন। হে দেবি! *আপনিই বেদমাতা 
প্রণবরূপিণী, দ্বিজাতিগণের সর্ন্যাভীষ্টদায়িনী 
গায়ত্রী; আপনিই বাঙ্গৃতিত্রয়; আপনিই 
সকল কনম্মসাধিক! দেন্গণতুপ্তিকারিণী ব্বাহ1 ও 
পিতগণত্ৃপ্তিজনিকা ব্বধা। আপনি মহাদেবের 
গৌরী, ব্রহ্ষার সানিত্রী, বিধুর লক্ষ্মী ও কাশীতে 
মোক্ষলক্ষমী হইয়৷ বিরাজ করিতেছেন! "হে 
মাত; ! আপনি আমার শরণ্য। হউন। ুর্ধ্য- 

দেব এই মন্গলাইক নামক স্তোত্র দ্বার শিবা- 
ধান কূপিসী হুর্গার স্তব করিয়া, গৌরী ও শিবকে 
টপুনঃশুনঃ প্রণাম করত তাহাদের সন্গিধানে 
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মৌনভাব ধরিয়া অবস্থান করিলে, দেবদেব 
বলিতে লাগিলেন, হে মতিমন্ হুধ্য! আর 
তপস্তায় প্রয়োজন নাই, আমি প্রসন হইয়াছি ; 
তুমি আমার নেত্রস্থানীয় হইয়৷ বিশ্ব সংসার 
অবলোকন কর। হে শৃর্ঘা! তুমি আমারই 
মুর্তি, এ কারণ তুমি সমস্ত তেজের আধার ও 
সর্দজ্ঞ হইয়, সর্দ্ঘ ত্র বিচরণ করত সমস্ত ভক্ত- 
জনের ছুখ নিবারণ কর। তুমি আমাকে যে 
স্তোত্র দ্বার! স্তব করিলে, সেই স্তব যে পাঠ 
করিবে, তাহার আমাতে নিশ্চল ভক্তি হইবে 
এস পার্বতীর যে মঙ্গলাষ্টক নামে স্তব করিলে, 

তাহা দ্বার! পাব্বতীর স্তব করিলে, জীবের 
সকল অমঙ্গল দূর হয়। এই আমার চতুঃযষ্টি 
নামক স্তোত্র ও দুর্গার অঙ্গলাইক স্তোত্র অতি 
শ্রে্ঠ, পুবিত্ ও সর্বপাপবিন্ঠান! মানব দূর 
দেশস্থ প্হইয়াও প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যায় বিশুদ্ধ 
মানসে এই স্তোত্র পাঠ করিলে, হুর্লভ কাশী- 
লা5 করিতে পারিবে! যে মনুষ্য প্রতিদিন 
এই স্তোত্রদ্য় পাঠ করে, সে নিষ্পাপ হয়; 
তাহার শ্ররীরে কোনরূপ পাপ আশ্রয় করিতে 
পারে না। ত্রিপন্ধ্যায় এই গ্তোত্র যাহার ক 
হইতে নিঃ্থত হয়, তাহার অগ্ত কোন স্তোত্রে 
প্রয়োজন হয় মা। কাশীধামে মোক্ষাভিলাধী 
ব্যক্তিগণ অন্ঠ। স্তোত্র সকল পরিত্যাগ করিয়া, 
যত্রসহকারে এই ছুই স্তোত্র পাঠ করিবেন; 
তাহাতে তাহার মোক্ষধাম করস্থ হয়। এই 
বিশ্বসংসার আমাদের ছুই জনের প্রপঞ্চ 
হুতরাৎ উভয়ের এই স্তোত্র পাঠ করিলে, 
জীবের আর প্রপঞ্চে আমিতে হয় না। এই 
স্বর পাঠ করিলে, মানস পুত্র, পৌত্র ও ধনে 
সমুদ্ধিশালী হইয়া, অন্তকালে মুক্ত হইয় থাকে, 
হে গ্রহাধিপ; যে ব্যক্তি তোমার প্রতিষ্ঠিত 
গভনস্তীগর নামক এই লিঙ্গের পুজা করিবে, 
তাহার সর্বসিদ্ধি লাভ হইবে। এই লিঙ্গ, 
পদ্মকান্তি-গভস্তিমাল! ছ্বার। তোমাকর্তক পুজিত 
হইয়াছেন, বলিয়া, গভথীস্বর নামে বিখ্যাত 
হইবেন। মানব পঞ্চনদতীর্ধে-সান করিয়া, এই» 
লিঙ্গের পুজা! করিলে, নিষ্পাপ হইয়া পুনরায় 
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জঠরযাতনা ভোগ করেনা; আর যে নারী বা 
' নর চৈত্রমাসের ওরু তভীয়াতে উপবাগী থাকিয়া 
নিশীথকালে বন্মালঙ্কারাদি বিবিধ উপচার দারা 
'এই মলা গৌরীর পুজা করিবে; পরে প্র 

- র্লাত্রি গীতবাদ্যের অনুঠানপুর্লাক জাগরিত 
- থাকিয়া, প্রভাতে দ্বাদশ কুমারীকে সংস্থা! করিয়া 

তাহাদিগকে পরমান্নাদি ভোজন করাঈবে আর 
দক্ষিণা প্রদান করত অন্তান্ত ব্যক্তিগণকেও 
সদক্ষিণ ভোজন করাইয়া, “জা-তনেদস” 
ইত্যাদি মন্্রপঠে সঠিল ্বৃত দ্বারা অঠোসর 
শত আহতি প্রদান করিবে; তংপরে একজন 
গৃহস্থকে গোমিথুন দক্ষিণ! দিয়া, শ্রদ্ধাসহকারে 
ঘিজদম্পতীকে ভূষণালক্কুত করিয়া, “মঙ্গল! ও 
মহেশ্বর শ্রীত হউন" এই মস্ত উক্চারণপুর্ক 
ব্রাহ্মণ ভোজনানম্রব পরদিন প্রাতকালে পারণ 
করে, তাহার কখন অসৌভাগ্য বা দারিছ্য 
উপস্থিত হয় ন|, কদাচ তাহাকে অপত্যবিরহ- 
যাতনা ভোগ করিতে হয় না: সদাই সে. 
বিবিধ ভোগমহৃথ অন্গভব করে। খীপোক হইলে 
বিধবা হয় না; পুরুষ হইলে, স্ত্রীনিয়োগী হয় 
না। পাপরাশি দূর হইয়া পূণ্যমমৃ আমিয়া 
তাহাকে আশ্রয় করে। এই মঙ্গলারতের অন্ত- 
টানে বন্ধ্যাও পুত্রবতী, কুরূপও হুন্দর হয়! 
কুমারী এই ব্রত করিয়া রূপবান ও গ্ুণবান 
পুত্র লাভ করিয়া থাকে এবং কুমার এই ব্রত 
করিয়া, উংকষ্ট স্তর লাভ করিয়া থাকে। 
জগতে যত কিছু অর্থকর ও অভীষ্টপ্রদ ব্রত 

কাশীখণ্ড 

সধ্যও তথায় অবস্থান করিলেন। ভ্রৌপদা- 
পিতোর সহিত এই ময়ুখাদিত্যের পবিত্র 
ইতিহাস শ্রবণ করিলে জীবের নরকভয় 
থাকে না। 

একোনপঞাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৯॥ 

পঞ্াশ অধায়। 

গরুড়েশবর ও খখোল্কাদিত্যবৃত্তাস্ত। 

কাণ্ডিকেয় কহিলেন, হে কুম্তযোনে! 

কাশীতে অন্তান্ট যে সকল আদিত্য রহিয়াছেন, 
আমি সাগরে ত্ৰাহাণ্র খিখিয় বর্ণন করিতেছি, 
শবণ কর। নিশেশ্বরের উত্তরভাগে খখোল্ক- 
নামক আদিত্য বিরাজ করিতেছেন) তাহার 
উপাসনা করিয়া লোক নির্ধ্যাধি হইয় থাকে। 
হ্যা খখোক্ক নাম হইবার কারণ কহিতেছি, 
অন্ৃহিত হইয়া শ্রবণ কর। পুর্বে দক্ষপ্রজা- 
। পত্র কনর ও বিনতা নামে কন্যাকে, 
! মরীচিসস্তব শপ, বিবাহ করেন। একদা 
| সপতবীদ্ধয়ের ক্রীড়াকৌতুক করিতে করিতে, 
| পরস্পর কথোপকথন হইতে লাগিল। কড্ত 
, কহিলেন, ভগিনি ! বিনতে! আকাশ মণ্ডলে 

৷ সর্ঝত্রই তুমি গমন করিয়া থাক; তোমাকে 
স্থানের একটা প্রম করি) যদি তাহা জানা 
থাকে, তবে আমার নিকট কীর্তন কর। এই 

, যে দিনমণি গগনে বিচরণ করিতেছেন, ইহার 
আছে, তাহারা! কেহই মঙ্গলারতের তুলা | রথে উচ্চৈশ্রবা নামক খরগ্ন আছে, শুনা যায়। 
নহে। কাশীস্থ ব্যক্তি মাত্রেরই চৈত্রমাসের | এক্ষণে তুমি বলিতে পার, তাহার বর্ণ শ্ঠাম 
শুরাতৃতীয়াতে ইহার বাধিকী যাত্র। করা | অথবা শ্বেত? কিন্তু এ বিষয়ে তুমি পণবন্ধ 
উচিত। হে দিনমণে! অপর একটা কথ শ্রবণ পূর্বক একপক্ষ অবলম্বন কর; আমিও সেই 
কর। তপন্তাকালে আকাশপথে তোমার ময়ুখ- পণ স্বীকার করিয়। ভিন্ন পক্ষ আশ্রয় করি। 
চয়ই দু হইয়াছিল, দেহ লক্ষিত হয় নাই । তোমার অভিরুচি অনুসারেই পণরক্ষা হউক। 
বলিয়া, অদ্যাবখি তোমার ময়্থাদিত্য নাম | এই প্রভার কোনরূপ ত্রীড়। না করিলে দিন 
হইল। তোমার অর্চনায় লোকের ব্যাধিভয় 
থাকে না এবং রবিবাঝে এস্থানে তোমাকে দর্শন 
করিলে, লোক দরিদ্র হয় না। মহাদেব মযূখা- 
দিজুকে এইরূপ বর দিয়া, অন্তহিত হইলেন; ত চি আপ এ সিসি 2 

আর অতিবাহন করা যায় না! বিন্তা কহিএ 
লেন, হে কল্যাণি! ক্র! এ বিষয়ে কোন 
পণ করিবার প্রয়েজন নাই; আমি কি 
পণেই ন্বীকুত আছি । এ বিষয়ে আমাদের ।- 



পঞ্চাশ অধ্যায় । 

মধ্যে কেহ জয়লাভ করিয়া অপরের পরাজয়ে 
নুখলাভ করিতে পারিবে না; কারণ একজন 
জয়ী হইলে, অপরের ক্রোধ উৎপন্ন হইয়া 
থাকে। এই বিবেচনাগ্ন, পরস্পর ন্নেহবান 

ব্যাক্তির) আপনাদিগেরঠমধ্যে কোনরূপ পণ 
করেন না। কনর কহিলেন, হে ভগিনি! 

বিনতে ! ইহা অতি তুঙ্ছক্রীড়া, ইহাতে কোন্ই 
ক্রোধের কারণ দেখি না; এবং সামান্য 
ক্রীড়াতেও পণ ধার্ধ্য করা, একট! উহার ব্যব- 

হার মাত্র। বিনতা কহিলেন, হে শুভে! 
/চোমার ঘাহা অভিমত হয, তাহাই কর। 
বিনতার এই বাক্য শ্রনণ করিয়া, কুটিলমতি 
কদ্র কহিলেন, “এই ক্রীড়াতে ধিনি পরাজিতা 
হইবেন, তিনি পরাজন্ুকারিণীর দাসী হইবেন” 
এইরূপ পণন্দ্ধই স্থির কবিলাম এনং এই পণে 
আমাদের চিরনঙ্গিণী সখীগণ সাক্ষী হইয়। 
থাকুক। সপিণী ক্র ও পক্ষিণী নিনতাত্র এই 
প্রকার পণ হুইলে পর, ক্' ঘলিলেন, আমি 
বগিতেছি যে, 'উন্ৈৈশনা কর্ববুরবর্থ' বিনা 
কহিলেন, আমার বিবেচনায় 'উন্চৈশরবার আশ 
শ্বেত" । এইরূপ বলিয়া, কাছার বাকা অত্য, 
তাহার পরীক্ষার কোন নিদিটি সময়ে কোন 
উচ্স্থানে গমন করত উভয়েই দেখিব ইহা 

ছির করিয্বা, উত্ভয়ে গ স্ব স্থানে কিরিয়া আসি- 
লেন। এপিকে কদ্ব নিজালয়ে প্রবেশ করিয়া 

নিজ সন্তান সর্পগণকে ডাকিয়া, আদেশ করি- 
লেন, হে পুত্রগণ ৷ শুরানুরগণ মুন্দরীচলকে 
মহুনদণ্ড করিরা, ক্ষীরঞজ্ঞাগন্র মন করত যে 
অশ্বরাজকে পাইয়াছলেন, সন্পতি আমার 
আদেশে তোমরা! সেই শ্ধ্যাখখ উচ্চৈঃএরবার 
সমীপে গমন কর। আমি নিশ্চয়ই জানি 
কাধ্যমাত্রেই কারণগ্ণ পাইয়া থাকে ; শ্ুতরাং 
শুভ্রসলিল ক্ষীর সদুদ্রসম্ভৃত উচচিঃশ্রবা শুনব, 
ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। তোমরা তথায় 
যাইয়া শ্বেতবর্ণ অশ্বকে কৃষ্গবর্ণ করিয়া 
ফেল। তোমর! তাহার পুচ্ছদেশে থাকিয়া, 
অনিত কুস্তলের স্তায় শোভা প্রাপ্ত হইবে 

প্গবং তোমাদের বিষহুৎখকার ছারা তাহার 

হই 

শরীরের যাবং লোমই কুমদর্ণ হইবে। 
কুরূপ কদ্র-সম্তানের! ঈরদৃশ মাতৃবাক্য শ্রবণ : 
করিয়া, জননীকে অভিবাদন করত কহিতে 
লাগিল, হে মাত; ! আমরা আপনার 
আহ্বান শুনিয়া, প্বুঝি আমাদের জননী 
কোন মিইপাদ্য লইয়া ডাকিতেছেন,” এই 
তাবিয়া, সকলেই খেল। ছাড়িয়া শীন্ 
এধানে আসিয়াছি; কিন্তু কোথায় মিষ্বীন্ন! 
আজ আহার বিনিময়ে ছুরস্ত আদেশ পাই- 
লাম! ইহা বিষ হইতেও আর্ধকতর কটু 
বলিয়। বেধ হইতেছে । হে জননি। কখনও 
যাছ। আমাদের চিস্তাপধে আসে নাই, আপনার 
প্রসাদ অদ্য তাহাই ঘটিল | হে মাঃ! 
আপনি যদি কোন খ্মদাবস্ত প্রদান করেন, 
তাহাতে আমারা পরম আনস্ঠিত হইব; কিন্ত 
এতাঘুর্শীআজ্জ। আমাদিগের প্রতি করিবেন না । 
খলবুন্ধি সর্পের! এইরূপে মাগনিদেশ অবহেলা 
করিশ। স্বন্দ কহিহেন, ছে মুন্বর! এই 
পর্পমণের ্ঠায় যাছাদের বৃদ্ধি কুটিলা, জয় 
কপটাপুণ ও চিন্ত সর্সাদাই পরচ্ছিদ্ধে প্রবেশের 
জন্য ব্যস্ত হয়; তাহাদিগের কত্তৃকই জনক- 
জননীগণ অন্জাত হইয়া লক্জ। পাইয়। 
থাকেন। যাহার! অহঙ্গারী হইরা পিতামাতার 
বাক্য অতিক্রম করে, তাহার! অল সময় মধ্যেই 
অধোগতি লাভ করে। তখন কক্র, তনয়- 
গণের ছুন্দ্যনহার পরিদর্শন করিয়া, তাহাদের 
প্রতি কুপিত। হইয়া, তাহাদের ।অপরাধের 
শাপ্তির জন্ত, এই শাপ প্রদান করিলেন, “রে 
ছষ্টমৃতিপণ! তোর! আমার বাক্য উল্লজ্বন- 
জনিত পাপে গরুড়ের জক্ষ্য হইবি এবং 
তোদের নারীগণ সদ্যোজাত নিজ সম্ভানগণকেই 
ভক্ষণ করিবে ।” সর্পগণ জননীর এবং প্রকার 
শাপানলে ভীত হইয়া, প্রায় সকলেই পাতালে 
পালায়ন করিল, অবশিষ্ট কেহ কেহ মাতৃশাপ 

হইতে প্রাণরক্ষা করিবার আশায়, তাহার 
আদেশপালনের জগ্যঙছ উদ্যোগী হহল। 
তাহারা আকাশপথে উঠি, উচ্ৈঃশ্রঝার পুচ্ছঃ 
আশ্রয়পুর্বক, কুকার বিনিঃস্থত করিয়া 



কাশীখণ্ড। 

তীব্রবিষসম্পর্কে সেই ঘঞ্থের রূপাঙর ম্পাদন কালের নিমিভ্ত স্বকিরণের উষ্ণতা সঙ্কোচ 
করিল। তথায় হৃর্ধ্যদেব, সেই মাতৃ-আজ্ঞা২ করিলেন। অনস্তর কদ্রে ও বিনত] কৃরধ্যর 
পালনকারীদিগের প্রথর করণে কোনরূপ রথে আবদ্ধ সেই উচ্চঃশ্রবার শরীর বুফ্বর্ণ 
ক্লেশ দিতে সনর্থ হন নাই। এ্রঁসময় কত্র দেখিতে পাইলেন। সত্যবাদিনী জগন্মান্তা 
বিনতার পুষ্ঠদেশে আরোহণপূর্ধক নভন্তল | বিনতা, দূর হইতেই উহা! দেখিতে পাইয়া, 
ভূষিত করত অতি সমুচ্চপ্রদেশে উঠিয়া | কদ্রকে কহিলেন, হে ভগিনি! উচ্ৈঃশ্রবা 
সহত্রকিরণশালী সৃধ্যের মণ্ডল দেখিতে পাই- | চক্দরকিরণের মত ধবল হইলেও আজি আমার 

২১৮৮ 

লেন। উচ্চে উঠিতে কদর, হৃর্যের 
প্রখর তেজ মহিতে না পরিয়া, বিন্তাকে 
সঙ্গোধন কপিয়া কহিলেন, হে ভগিনি! তুমি 
আমাকে ছাড়িয়। দাও, আমার দেহ, তপনাপে 
অত্যন্ত সন্থপ্ত হইতেছে. তুমি একাকিনীই 

আদৃষ্টে উহার বর্ণবিপর্ধ্যয় ঘটিয়াছে : তোমরই 
জয় হইল। ভাগ্যই সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়৷ কখন 
কপটীর জয় ও অকপটার পরাজয় হয়। 
বিন্তা বিনীতভাবে কদ্রকে এইরূপ বলিয়া 
স্বালয়ে প্রত্যাগমনপুর্বধবক যথাব্ধানে কনর 

গমন কর, আমি আর যাইতে পারিন না: | দামী হইয়া থাকিলেন। এ্ররূপ দাসীভাবে 
তুমি স্বভাবে পতঙ্গী, এই স্ূর্ধাও পতঙ্গ ; কিছুদিন অতীত হইলে, একদিবস কৈতেয় 
সুতরাং তুমি দ্মনায়াসে উদ্দমুখে যাইত্ছে, 
তোমার কোন ক্লেশই হইতেছে ন।। "আকাশ 
রূপ সরোবরের, এই হূর্ধা হংস ্বরূপ এবং 
তুমিও হংসগামিনী, এই কারণেই প্রচগুকিরণ 
সুর্য হইতে তোমার কোনরূপ গীড়া হইজেছে 
না। কন্র এইরূপে বারংবার বলিলেও বিনত। 
আরও উর্ধে উঠতে লাগিলেন । তদর্শনে 
কদ্ অতি কাতর! হইয়।, পনরায় বলিতে 
লাগিলেন, ছে বিনতে । হে ভগ্রিনি! এস, 

আমরা এ স্থান হইতে প্রত্যাগমন করি ; আমি 
বিনয় করিয়া বলিতেছি, আমায় রক্ষা কর; 

আমি সহ্য করিতে পারি না। তুমি কেন 
এমন করিতেছ ? তুমি আমায় রক্ষা করিলে, 
আমি যতদিন বাঁচিব, তাবৎ তোমার দাসী হইয়। 
আদেশ প্রতিপালন করিব। হে সখি! আমার 
মাথায় নিশ্চয় উক্কা পড়িতেছে। এইবপ 
বলিতে গিয়া কত্র, ভয়ে কের জড়তা হওয়ায়, 
খখোন্ক পড়িতেছে, এই প্রকার অস্ফুট বাক্য 
উচ্চারণ করিয়াই বিনতাপষ্টে মুক্ছিতা হইয়া 
পড়িলেন। তৎকালে কদ্রর ঘখ হইতে ভয়- 

গরুড়, নিজ জননী বিনতাকে অশ্রপূর্ণনয়না 
ও মলিনকান্তি দেখিরা কহিলেন, হে মাতঃ ! 
প্রতাহ প্রভাত হইবামাত্র আপনি কোথায় 
যাইয়! থাকেন? সমস্য দিন কাটাইয়' সায়ং- 
কালে যখন বাট আগমন করেন, তখন আপ- 
ৰ নার দেহকান্তি অতি মলিন ও হৃদয় অতি 
। বিষণ দেখিতে পাই এবং ক্লীনসন্ততি বা পতি- 
বিমানিতার ভ্যার সব্বধাই দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ 
করিয়া থাকেন ; হে মাত! আপনার কিসের 

ঢঃখ, তাহ। বলন। কালেরও ভয় বিধাতা 
আমার মত পুত্র থাকিতে আপনি কিহেতু সর্বদা 
রোদন করিয়া থাকেন? হে জননি ! সচ্চ- 
রিত্রা স্্রীগণ কদাচ দীর্ঘ অশুভ ভোগ করেন 
না এবং যে সকল সন্তান জীবিত থাকি 
জননীর দ্রুখ দূর না করে, তাহাদের জীবনে 
ধিক ও তদীয় মাতৃগণের বন্ধ্যা হওয়াই ভাল। 
বিনতা, মাতভক্ত গরুড়ের এবংবিধ বাক্য শ্রবণ 

করিষ! প্রমুনিতহ্নদয়ে কহিলেন, বস গরুড় ! 
আমি কঠিনঙদয়! কত্রর দাসী হইয়। তাহাকে 
ও তদীয় সন্তানদিগকে পৃষ্ঠে বহন করিয়া, 
প্রতিদিনই নানা স্থানে বিচরণ করিয়া থাকি। & 
ভাহারা যেধানে লইয়া যাইতে আদেশ করে, 
আমি দীনমানসে সেই সেই স্থানে লইয়া 
যাই। গরুড় কহিলেন, হে, মাতঃ ! আপ) 

জাড্যনিবন্ধন খোল এই বাক্যটা নির্গত 
হইয়ান্তিল বলিয়া, কিতা ৃর্ধ্যকে খখোন্ধ নাম 

« করিয়া বুত্র স্তুতি করিতে লাগিলেন। ভগবান্ 
সহতরশ্থি, বিনতার স্তবে প্রসন্ন হইয়া, কিছু- 
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কশ্খপের ভার্ধ্যা, দক্ষপ্রজাপতির কন্তা ও স্বয়ং 
নি্পাপা হইয়াও কেন এরূপভাবে সপরীর 
দাসী হইলেন ? এবংবিধ গরুড়বাক্য শ্রবণে 
বিন্তা, স্ৃষ্যাশ্বদর্শনাবধি নিজ পাণানুযায়ী 
এবংবিবি দাসীতুপ্রান্তিব্ববরণ সম্যক্রূপে 
তাহার নিকট প্রকাশ করিলেন। তখন গরুড় 
কহিলেন, হে জননি! আপনি সেই দুর্বর্ত- 
দ্িগের সমিধানে যাইয়৷ জিজ্ঞাসা করুন, “এই 
জগতে তোমাদের যাহা একান্ত দুর্ণভ এমত 
যে কোন বজ্ততে ভোমাদদের অভিলাষ হয়, 

্রতীহা দিলে তোমরা আমার দাসীত্বমোচন 
করিবে কি না ?” গরুড়ের ঈশ বাক্য শ্রবণ- 
মাত্রেই কক্ত ও তৎসন্তানদিগের সমীপে গমন | 
করিয়া বিনতা৷ এই প্রস্তাব করিলে পর নাগের৷ 
সকলে পরামর্শ করিয়া সামন্দমানসে তাহাকে 
কহিল, যদি তুমি আযাদের মাতার দাস্ত হইতে 
মুক্তিলাভ করিতে অভিলাধি। হইয়া! থাক, 
তবে আমাধ্ধিগকে স্বর্গ হইতে একমাত্র অমুত 
আনিয়া দিলে আমরা তোমার দাসীঙ মোচন 
করিয়া দ্রিব; নচেৎ এই ভাবেই থাকিবে। 
বিনতা তাহাদিগের বাক্েই অসম্মতি 

৯প্রকাশ করিয়া কদ্রকে সম্তাষণপুনর্বক নিভ- 
গৃহে আসিয়া গরুড়কে সকল কথা জ্ঞাপন 
করিলে পর, গুড় চিন্তাকুল! জননীকে কহি- 

লেন, হে মাতঃ! আমি অন্ত আনিয়াছি 
বলিয়া আপনি অবগত হউন, আমাৰ অসাধ্য 
কিছুই নাই; এক্ষণে কিছু খাদ্য আমাকে 
দিন। ইহা! শুনিয়। বিতা পুলকিতদেহ। 
হইয়৷ কহিলেন, বংস গরুড়! তুমি মঙ্গল 
লাভ কর এবং সমুদ্তীরে যাইয়! তত্রত্য মত্স্ত- 
খাতী.দুর্ববত্ত নিষাদগণকে ভক্ষণ করিয়া বহু 
জীবের উপকার সাধন কর। যাহারা পরের 
প্রাণ ন্ট করিম্না নিজপ্রাণ রক্ষা! করে, সেই 
দুর্বৃদিগের শাসন করিলে পরমমঙগ লময় 
বিধাতার অভিপ্রেত কার্য কর! হইবে ও স্বয়ং 
সকল মঙ্গল লাভ করিতে পারিবে। যাহার! 
জীবহিৎসা করে, তাহাদিগকে বিনাশ করিলে 
স্জলাভ হয়; কারণ জীবঘাতীদিগের বিনাশে 
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বতর জীবই মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষিত হয়। 
তবে যদি সেই নিষাদদিগের মধ্যে কেহ ব্রাহ্মণ 
থাকেন, ত'ক্ষণাং তাহাকে পরিত্যাগ করিবে; 
কদাচ তাহাকে ভক্ষণ করিও না। গরুড় 
কহিলেন, জননি ! আপনি আদেশ করিলেন, 

“যদি তাহাদের মধ্যে কোন ব্রাহ্মণ দেখিতে 
পাও তাহাকে ভক্ষণ করিবে না”; কিন্ত 
আমি কি উপায়ে তাহাদের মধ্যবস্তা ব্রাঙ্ধণকে 
জানিতে পারিব ? বিনত। কহিলেন, হে বংস! 
ধাহার গলদেশে যজ্জশ্ত্র ; যি সব্র্বদাই 
নিশ্মীল উত্তরীয় বস্ত্র ও ধৌত অধোবাস ধারণ 
করেন) যাহার ললাটদেশ তিলকশোভিত ; 
ধাহার হস্তে কুশাঙ্ুরীয়, কটিদেশে কুশমরী 
মেখল! ও মস্তকে গ্রষ্ভবন্ধ শিখ দেখিতে 
পাইবে ; তীহাকেই ব্রাহ্ষণ ঝুঁলিয়৷ জানিও। 
কিংবা ধেঁদত্রয়ের অন্তর্গত একটা মন্ত্রও ধাহার 
ক হইতে উচ্চারিত হয় এবং যিনি গায়ত্রী 
ভিন্ন অপর মন্ত্রের উপাসনা! করেন না, তাহা- 
কেও ব্রাহ্মণ বলিয়া জানিবে। গরুড় কহিলেন, 
হে জননি! যে ব্রাহ্মণ নিস্গত পাপচারী নিষাদ- 
গণের মধ্যে অবস্থান করে, তাহার ব্রাঙ্গণ" 

পরিচায়ক কোন চিহুই খাকিবার সম্ভাবনা 
নাই ; তবে অন্ত একটা ত্রাণ ত্বজ্ঞাপক লক্ষণ 
নির্দেশ করুন, যাহা এ সকল ব্রাহ্গণেও 
থাকিতে পারে ; তাহা দেখিয়া! ব্রাহ্মণ কঠগত 
হইলেও পরিত্যাগ করিতে পারিব। তনয়ের 
সশ বাক্য অবণ করিয়। বিনত' উত্তর 
করিলেন, বৎস! যিনি কঠগ্থ হইলে তোমার 
ক£ জ্লিতখদিরাঙ্গারের মত দগ্ধ করিবেন 
ভ্রাহাকেই ব্রা্দণ জানিস পরিত্যাগ করিবে; 
কারণ জাত্যাচাররহিত ব্রাঙ্গণকেও বিনাশ 
করিলে বিনাশকের দেশ, কুল, এখ্বর্ধ্য ও 
ক্রমশঃ শরীরও ক্ষয় পাইয়া থাকে। গরুড়, 
মাতৃমুখে ব্রাহ্মণতৃজ্ঞাপক চিহু জানিয়া তাহার 
চরণে সাগ্লীঙ্গ প্রণতিপুর্রক তীয় আশীর্বাদ 
শিরোধার্ধয করুত শীঘ্র অঞ্কাশপথে উড্ীয়- 
মান হইলেন। তিনি কিছুক্ষণ যাইয়াই দূর 
হইতে সেই মহ্স্তষাতী নিষাদগণকে দেখিতে 
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গাইলেন এবং কম্পিত পক্ষদয় দ্বারা! ধূলিরাশি ূ বেগে এইখানেই আলিতেছে ; এ ব্যক্তি & 
উত্থাপিত করিলেন। তাহাতে ভূতল ও নভ- 
স্তল আচ্ছাদিত করিয়া সাগরতটে উপবিষ্ট 
হইয়া, নিষাদকুল উদরসাৎ করিবার জন্ত মুখ 
ব্যাদান করিলেন। নিষাদগণ পক্ষীর পক্ষ- 
ঝম্পনে দিজ্বগুল ধুলিসমাচ্ছন্ন ও বাত্যাক্ল 
দেখিয়া ভয়ে ইতস্তত পলায়ন করিতে লাগিল ; 
কিন্ত তাহারা গরুড়েব্র কঠদেশকেই সুগম 
পলার্নপথ বিবেচনা করিয়া তাহাতেই প্রবেশ 
করিতে লাগল । তন্মধ্যে এক নিষাদসংস্পশী 
আচারহীন ত্রাগ্মণ প্রবিই হওয়ায় গরুড়ের 
কঠে অগ্নিদাহ উপস্থিত হইল। তখন গন্ড় 
ুর্ন্বপ্রবিষ্ট নিষাদগণকে ভক্ষণ করিয়া, সেই 
অগ্নির ন্যায় দাহকারীক্ষে ব্রাঙ্গণ বলিয়া জাত 
হইয়া, মাতবাক। মরণপুর্বব তাহাকে উদ্গিরণ 
করিলেন এবং সেই উশীর্ণ ব্যক্তিকে দেখিয়। 
কহিলেন, হে মহকঠদাহক!। আমি তোমাকে 
কোন্ জাতি বলিয়া জানিদ, হাহা! সতা বল। 
গরুড়, ত্রাঙ্গণকে এই প্রকার জিঙ্ঞাসা করিলে 
সে উত্তর দিল, আমি ত্রাঙ্গীণ, নিজের জাতি- 
কেই মাত্র উপজীবিকা করিয়া এই নিষাদ- 
পল্লীতে অবস্থান করি। তত্শ্রবণে পক্ষিরাজ 
গরুড় তাহাকে সদরে নিক্ষেপ করিয়া সেই 

মকল মংস্ঘাতবুঁকে নিঃশেষ করিয়া, বায 
তার বেগধারণপুন্নক অগ্তরীক্ষে উডটীন হই- 
লেন। তৎ্কালে দেবগণ, স্বর্গাভিবুখে ধাবমান 

মহাতেজন্বী গরুড়ের পর্বতপ্রমাণ দেহবিস্ঠার 
ও তর্দীয় তেজে সমাচ্ছাদিত দিজ্বুমণ্ডল অব- 

লোকন করিয়া, অত্যন্ত ভয়প্রযুক্ত সকলেই 
নিজ নিজ বল ও অস্থ সজ্জিত রাখিয়া ধ 

বাহনে অধিরূঢ় হইয়া, যুন্ধার্থ অগ্রসর হইলেন 
এবং মহামহিম বিশালকায় পক্ষিরাজ গরুড়ের 
্বর্াভিমুখে আগমন দেখিয়া! সকলেরই মনে 
এইরূপ হইতে লাগিল, এই কুটিলগামী প্রদীপ্ত- 
পদার্থ কখনই সৃরধ্য, অগ্নি কিংবা বিদ্যুৎ 
নহেন; দৈত্যদিগৌদ এরূপ তেজ কোনমতেই 
সম্ভব হয় নাও তাহাদের আকারও এতদূর 

বিশাল হইতে পারে না) অথচ ইহা প্রবল- 

' কেগ-যাহাকে দেখিয়া অবধি আমাদের 
হংকম্প ও ভয় উপস্থিত হইয়াছে ৷ দেবগণ 

এইরূপ তর্চ করিতেছেন, এই অবসরে মাহা- 
বলিষ্ঠ পক্ষিবর গরুড এরূপ বেগে একবার নিজ . 
পক্ষদ্বর কম্পিত করিলেন যে, সেই কম্পন্জাত 
বায়ু, সশস্ম মবাহন দেবগণকে সামান্য তণের 

্যায় তাড়না করিয়া কোথায় লইয়া গেল, 
তখন তাহার কোন সন্ধানই হইল না। 
গরুড় অমুভান্বেধী হইয়! নানা স্থান ভ্রমণ 
করিয়া শেষে অনতস্থানের গৃহদ্বার, জশস্বং 
রক্ষিগণে রক্ষিত আছে ধেধিয়া, তাহাদিগকে 
পরাভব করত দেখিলেন, অমতভাণ্ড একটা 
কত্তরীযস্তের মধ্যে রক্ষিত আছে। সেই চক্র 
মনের স্টায় বেগে দূরিতেছে ও নিকটে একটা 
মশক আসিলেও খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইতেছে। 
পক্ষিরাজ গরণ্ডু তদ্দর্শনে বিবেচনা করিলেন, 
এক্ষণে কি উপায় করি? এ চত্রুকে স্পর্শ 
কর। অতিছ্রহ ; কারণ বায়ুর ক্ষমঅও 
উহার নিকট বুখা হইতেছে। এনস্থলে 
বলপ্রয়োগ করা বৃথা পরিশ্রম মাত্র |. 
দেখিতেছি, আমার এতদূর আয়াস সকলই * 
নিষ্টল হইল; দেবতার! কি অঞ্ডুত প্রকারেই ৯ 
সুধা রক্ষা করিতেছে! যি যাথার্থ ভগবান্ 
মহাদেবে আমার তক্তি থাকে, তবে অব্গ্য 
তিনি আমার অমতসংগ্রহ বিষয়ে সদ্দ্ধি প্রদান 
করিবেন এবং যদি বিশ্বনাথ অপেক্ষীও মাতৃ- 
চরণে আমার একাম্ত্র ভক্তি থাকে, তবে অবশ্য 

জননীপ্রসাদে আমার ম:*মে অমৃতমংগ্রহের 
সছুপায় উ্তাবিত হইবে। দক্াময় বিশ্বেশ্বর 
জানিতেছেন, আমার এই আয়াস স্বার্থসাধনের 
জন্য নহে। আমার উদ্দেশ, জননী যাহাতে 
দাগ্তভাব হইতে মুক্ত হইতে পারেন। বৃদ্ধ 
পীড়িত, পিতা, মাতা, শিশুসম্জান ও সাধ্বী 
ভাধ্যা, ইহাদিগকে যে কোন অসদুপায় 
অবলম্বন করিয়াও পালন করা শান্সের 
অভিপ্রীয়। মহাশয় গরুড় এইরূপ চিন্তাকুল 
থাকিয়। এক উপায় উদ্ভীবন করিলেন। তিনি) 



নিজ দেহকে পরমাণুর সহস্রাংশের একাংশ 
পরিমাণ করিয়া, দেহের লবুতাপ্রযুক্ত সহজেই স 
সেই যন্ষের নিন্ধে প্রবিছ হুইয়। ভীততভীত 
মনে বক্রভাবে দেহরক্ষাপূর্বাক অতি 
ক্ষিপ্রহন্তে যন্্রমূল ইৎপাটনপুনরক অমূত 
লইয়া আকাশে গমন করিলেন। তদ্দর্শনে 
“অমূত হরণ করিল” এই বলিয়া চীংকারবারী 
দেবগণ গোলোকবিহারী সমিধানে গমন করত 
কহিলেন, হে চক্রপাণে! গরুড় আমাদিগকে 
পরাজয় করিয়া আমাদিগের প্রাণতুল্য অত- 
ভাণ্ড অপহরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। 
তখন নারায়ণ কতক দেবগণ আশন্ত হইয়া 
সতুর গরুড়ের সহিত যুদ্ধার্থ »গ্রাসর হইলেন। 
পুর্ব্বে শুস্তান্বরের সহিত ভগবতীর যারুশ বুদ্ধ 
হইয়াছিল, তংকালে গড়ের সহিত দেব 
গণেরও তাদৃশ একাহোরাত্রব্যাপী তুনুল সংগ্রাম 
হইতে লাগিল। তাহাতে ভগনান্ কেশব 
গকড়েরই অধিক বলবন্তা! দেখিয়া সন্তু হইয়া 
কহিলেন, হে পক্ষিরাজ! হে বিজিতদেব্গণ 
গরুড়! তুমি কুশলে থাক, এক্ষণে কোন বর 
প্র্থনা কর? ঈদুশ বিধুবাক্য শ্রবণে গকুড় 
হাণিয়া বিশ্বময়কে কহিলেন, আমিই আপ- 
নার উপর সন্ত হইয়াছি, আমার নিকট যে 
কোন দুইটী বর লইতে পারেন। তথন ধিুং 
তদ্িষরে স়তিপ্রকাশ কর্তিলে, গরুড় কহিলেন, 
হে বিশ্ববপ! আপনার অভিলাবানুরূপ বরদয় 
অবিলন্দে প্রার্থনা করুন। পুদ্ধিমান ব্যক্তিরা 
অলব্ধ বন্ত লাভ করিন্ধে বা দাতাদিতে জয়ী 

হইলে কোন অতীষ্টপাত্রে তাহা অর্পণ করিপ্া 
থাকেন, হতরাৎ আমি অদ্াা তাহাই করিব। 
শ্রীবিষু। কহিলেন, হে গনুড়! তোমার হার 
বলবান্ অতি দুর্লভ, অদ্যাবধি তুমি আমার | 
বাহন হও; ইহা আমার প্রথম বর; 
এবং নাগগণকে অমূত দেখাইয়াই স্বজন- 
নীর দান্তদশা দর কর; তাহারা যাহাতে 
অমৃত পান করিতে ন! পায়, তাহার উপায় 
করিয়া সত্বর দেবগণকেই এই অমত প্রত্যর্পণ 

কর; ইহাই আমার স্বিতীয় বর। পক্ষি- 

৯হ$ 

রাজ এইরপে' বিষ পরার্ণনায় সন্ত হয়! । 
সতরর তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। গরুন্ড ্ 
নিমিষমধ্যে নাগগণের সঙ্নিধানে উপস্থিত . 
হইয়া, হুধাভাণ্ড প্রদান করিয়া জননীর 
দাপীত্ব মোচন করিলে পর সর্পেরা অমৃত 
পান করিতে উদ্যোগী হইল। তদর্শনে . 
গরুড় তাহাদিগকে কহিলেন, হে ভাতৃগণ ! 

তোমার! পবিত্র হইয়া অমত পান করিও; 
নচেং অন্নাত অপবিত্র ব্যক্তি ইহাকে স্পর্শ 
করিলেই দেবরক্ষিত এই অন্ত ীন্তহিত হন। 
দেখ, সামান্ত ভোজ্যবন্থতেও যদি অগুচি স্পর্শ 
হয়, তবে, 'তদীয় রস দেবগণ কতক অপচ্ছত 
হওয়ায় এ ড্রব্য নীরস্ভাবে ব্হিয়া থাকে। 
গরুড়, বাক্য সমাপ্ত কণয়া, সর্পধিগের আজ্ঞানু- 
মারে কুশোপরি হুধাপাত্র ল্লাখিয়া জননীকে 
সঙ্গে লইয়া গমন করিলেন। অনন্তর সর্পেরা 
ন্নানার্থে নদীতে অবতরণ করিল, সেই অব- 
কাশে গোলোকনাথ হরি মেই অমতভাগু 
অপহরণ করত দেবগণকে প্রদান করিলেন। 
এদিকে সর্পেরা নাত হইয়া অনুঙভাও্ড দেখিতে 

না পাইয়া, “হায় কি প্রতারণাই করিল! 
অনুতভাগুট৷ কে চুরি করিল*” এইরূপে 
ঝরত্বার আক্ষেপ করিয়া, “কণামাত্র মুধাও ' 
পাইতে পারিব” ভাবিয়। সেই কুশরাশি লেহন 
করিতে লাগিল। তাহাতে তাহাদের অমুত- 

প্রাপ্তির কথা কোথায়! পরস্ত সকলেরই 
ভিহ্রা কুশধারে ঘিখণ্ড হইল। যাহাদের ' 
অন্ঠায়লন্ধ বন্ঘ তোগ করিতে ইচ্ছ। হয়, 
আহার! ভোগ করিতেই পায় না, অথবা ভোগ 

ূ হইলেও উহা! পরিপাক হয় না। গুড় স্তাধ্য- 
পথ অবলম্গন করিয়াই অনৃতান্বাদন করিয়া- 

৷ ছিলেন; কিন্তু অন্তায়পথের পথিক সর্পেরা 
সেই অমূতে দৃষ্টি করিবামাত্রেই আহ! অধৃষ্ঠ 
হইয়া যাইল। এইরূপে দাসীত্মুক্তা বিনতা, 
গরুড়কে কহিলেন, হে বংস! আমি দাসী 
হুইয়াছিলায় বলিয়া যে পাপরাশি আমার দেহ 
আশ্রয় করিয়াছে, আমি তাহা দূর করিতে 
কাশী আশ্রয় করিব; কারণ জীবের হৃদয়ে 



হহহ 

যাবৎ মুক্তিদায়িনী কাশী প্রকাশ না পান, 
তাবংই পাপরাশি আধিপত্য করে। যে 
কাশীতে থান্চিণে বিশ্বনাথের প্রসাদে জীবের 
পুনজ্জন্মযাতনা দূর হয়, সেই কাশীর ম্মরণমাত্রে 
পাপধবংম হইবে, ইহা বিস্ময়কর নহে; এবং 
এঁ স্থানে বিশ্বের চরম সময়ে জীবকে তারক- 
মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া, ভবসাগর হইতে পার 
করেন। ধাহার' বিশ্বনাথকে আশ্রয় করিয়া 
স্বকম্মসৃত্র ছেদন করিতে বাসনা করেন, এ 
ংসারে তাহাতনরই কাশীর প্রতি অচলা ভক্তি 

থাকে এবং ধাহাদের কাশীর প্রতি অচল ভক্তি 
আছে, তাহাদিগকেই “মনুষ্য” বলে; অপর 
সকল নরাকার পশুমাত্র। বাহািগের কতৃক 
কাশী আশ্রিত হন, সাারাই সহজে কালকে 
জয় করিয়! নিষ্পাপ শরীরে অবস্থান করেন ও 
কদাচ গর্ভঘাতন। ভোগ করেন না। 'পকল 
মঙ্গনিলয় দেবছুর্ণভমানবজন্ম পাইয়া কাশীদর্শন 
না! করিয়া! বৃথা অতিবাহন করা অনুচিত; 
কারণ আননধাম কাশীক্ষের দর্শন করিতে 
পারিলে কাণ, কলি বা ক্ষণ, কেহই 
তাহাকে স্পশ্ করিতে পারে না। এ্রস্থানে 
বরণা বা অমির সেবা করিলে, পুনরায় গর্ভ- 
বাক্রেশ ভুগিতে হয় না। গঞুড় এইরূপ 
মাতৃবাক্য শ্রবণে পুলকিত হইয়া তাহাকে 
প্রণাম করিয়া মহাদেবাধিষ্টিত কাশীক্ষেত্র দর্শন 
করিতে যাইবার জন্ত হ্বীকার করিলেন। 
তৎপরে মা»-.আদেশ শিরোধার্ধ্য করিয়া তাহাকে 

লইয়া মুহত্তকালমধ্যে মোক্ষধাম বারাণসীতে 
আসিয়৷ উপস্থিত হইলেন। তথায় শিবলিঙ্গ 
প্রতিষ্ঠা করিলেন এনং বিনতাও খখোক্ষ নামক 
শুরধ্যমূত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া! উভয়েই ঘোর 
তপন্তায় মনোনিবেশ করিলেন। তখন ভগবান্ 
কৈলাসনাথ, গরুড়তপন্তায় সন্তোষ লাত করিয়া 
তংপ্রতিষ্ঠিত লিঙ্গ হইতে আবির্ভূত হইয়া 
গ্ররুড়কে হুরণভ বর দ্িলেন। মহাদেব কহি- 
লেন, হে পক্ষিরাজ!' তুমি পরমূজ্ঞানী ও 
মন্তক্রগণের শ্রেষ্ঠ; দেবতাদিগেরও অবিদ্দিত 
রূহস্ত তোমাধ অক্গাত থাকিবে না। এই তু 

প্রতিষ্ঠিত গরুড়েশ্বর নামক লিঙ্গের দর্শন 
স্পর্শন ব! পুজা করিলে লোক তত্ববোধ লাভ 
করিতে পারিবে । এক্ষণে যাহা বলিতেছি, 
শ্রবণ কর; ইহা তোমার পক্ষে অতি হিত- 
বাক্য । আমিই সেইখবিষু, আমাকে তাহা 
হইতে কোনরূপে ভিন্ন ভাবিও না। হে পতগ- 
রাজ! তুমি অহ্রদিগকেও বলে পরাজয় 
করিতে পারিবে ও সর্বদা বিষুর বাহন হইয়৷ 
জগতে সকলের নিকট পুজা পাইবে। ভগ- 
বান্ শিব নিজতক্ত গরুড়কে এইরূপ বর দিয়া 
তথাই অন্তহিত হইলেন। এদিকে বৈনতেয়ুও 
বিষুসনিধানে গমন করত তাহার বাহন হইয়। 
জগম্মান্ত হইলেন। কাশীস্থ ব্যক্তিদিগের পাপ- 
নাশক মহেশবরই মুর্িভেদ ভগবান্_ খখোস্ 
নামূক আদিত্য, বিনতার ঘোর তপশ্চরণ দর্শন 
করিয়া তাহার দেহ নিষ্পাপ করত শিবজ্ঞান- 
সমন্বিত করিয়া তদবধি বিনতাদিত্ত নামে 
অভিহিত হইয়া কাশীবাসীর বিদ্বসমূহ দূর 
করিতে লাগিলেন। কাশীক্ষেত্রে পিলিপিল৷ 
তীগে খখোক্কািত্যকে পধর্শন করিলে, মানব 

সকল পাপ ও রোগ হইতে নিম্মুক্ত হই্স। 
অভীষ্টবিষমন লাভ করিয়া থাকে । 

পর্ধাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫০ ॥ 

একপঞ্াশ অধায়। 

অকুণ, বৃদ্ধ কেএুর, বিমল, গঙ্গা ও 
য্মাদিত্য বর্ণন। 

অগস্ত্য কহিলেন, হে উম।-হৃদয়ানন্দবন্ধন ! 
শিবাত্মজজ! আপনাকে যাহা জিজ্ঞাসা করি- 
তেছি, তাহার উত্তর প্রদান করুন। পতিররতা 

বিনত1, দক্ষের কন্তা ও মহর্ষি কশ্ঠপের পত্থী 
হইগ্নাও কোন কর্মনত্রে দাসীত্বন্ধনে পড়িয়া- 
ছিলেন? স্গন্দ কহিলেন, হে মতিমন্! 
সেই দীনা বিনতা যে কারণে দাসী হইয়া- 
ছিলেন, তাহা শ্রবণ কর। পুর্বে ঝবিবর 
কণ্তপ কদ্রতে শতপুত্র ও বিন্তাগর্ভে উলুক, 



একপঞাশ অধ্যায়! 

অরুণ ও গরুড়, এই [তিন পুত্র উৎপাদন 
করিয়াছিলেন। বৈনতেয়দিগের মধ্যে উলুক 
পক্ষিরাজ বলিয়! রাজা পাইবার পাত্র হইলেও 
পক্ষীরা সকলে পরামর্শ কষ্িয়? তাহাকে নির্ভণ 
বলিয়। রাজ। করিল শী এবং “উলক স্বয়ং 
দিবান্ধ, উহার ক্রুরদর্শনে ও বক্রনথে আমরা 
সকলেই উদ্বেজিত হই” এইরূপে নিন্দা! করত 
তাহার! কাহাকেও প্র না করিয়া তদবধি ইত- 
স্তত বিচরণ করিতে লাগিল। বিনতা জোষ্ঠ 
সম্ভান কৌশিকের তাদশ দুর্দশা দর্শন করিয়া 
পুত্রদর্শন-বাসনীয় মধ্যম অগুটা ভগ্ম করিলেন; 
এ অণ্ড তখ্কালে অঙষ্টশত বর্ষমাত্র প্রন্ত 
হইম্নাছিল। আর ঢুই শত বর্ষ পূর্ণ হইলে 
উহা যথোচিত কালেই প্রক্ষুটিত হইত ; কিন্ত 
বিনত৷ প্রবল ওঁংনুকোই অপক্াবস্থায় বিদারিত 
করিয়া দেখিলেন, তন্মধ্যে একটা শিশু; তাহার 
উরুর উপরিভাগের অগ্গপ্রতা্গ সকল হইয়াছে, 
সেই অদ্নিষ্পন্রদেহ শিশু নির্গত হইয়। ক্রোধে 
মুখ রক্ষবর্ণ করিয়া জননীকে অভিসম্পাত 
দিল। হে মাত! আপনি সপহীক্রোড়ে 
তদীয়পুত্রগণকে স্থচ্ছন্দে ক্রীড়া করিতে দেখিয়া 
ঈধ্যায় আমার সকল অবয়ব পূর্ণ না হইতেই 
এই অগ্ড দ্বিখণ্ড করিয়াছেন। হে কল্যাণি! 
এই পাধে আপনি সপরীপুত্রগণের দাসী হইয়া 
থাকিবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। পুত্রশাপে 
ভীত! বিনতা সবিনয়ে কহিলেন, হে বংস। 
বল, আমি কোন্ উপায়ে শাপবিমুক্তা হইব। 
অনুর কহিলেন, হে ষীতঃ! তোমার এই 
তৃতীয় অণ্ড পরিপরু না হইলে আর বিদীর্ণ 
করিও না। অজ্পর ইহাতে যে বীর 
জন্মিবেন, তিনিই তোমার দাসীত্র মোচন 
করিবেন। এইরূপ বলিয়। অক্ূণ আকাশমার্গে 
উদটীন হুইয়৷ আনন্দকাননে উপস্থিত হইলেন, 
যেখানে বিশ্বেরের প্রদাদে পঙ্গুব্যঞ্িরও জঙ্গম 
চরণ হুইয়া থাকে। মুনিবর ! এই বিনতার 
দাদীতের কারণ গুনিলে; এক্ষণে অরুণা- 
দিত্যের উপাখ্যান কহিতেছি, শ্রবণ কর। 

& অপকভিম্োৎপন্ন বৈনতেয় উরুহীন বলিয়া 
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"অনুরু” এবং জঙ্মিয়াই ক্রোধে মুখ রক্তবর্ণ 
করিয়াছিলেন বলিয়। 'অরণ' নামে অভিহত 
হইয়! এ কাশীতে হৃর্য্ের উপাসনা! করিয়- 
ছিলেন এবং হৃর্ধাও ভক্তের নামসাদৃস্টে অরুণা- 
দিত্য নামে বিখ্যাত হইয়া! তাহার অভীষ্& পুর্ণ 
করিয়াছিলেন। কুর্ধ্য কহিলেন, হে বৈনতের 
অনরো! তুমি আজি অবধি ত্রিলোকের হিতার্থে 
আমার রথে অবস্থান কর এবং এই কাশীধামে 
বিশ্বেশ্বরের উত্তরদিকে তোমাকত্তৃক প্রতিষ্ঠিত 
.মুত্তির যাহার আরাধনা করিবৈ, তাহাদের 
কোন ভয় থাকিবে না; এই মুগ্তিতে মামি 
অক্রণাদিত্যনামে অবস্থিত হইলাম। যাহার! 
& নামে আমার পুজা করিবে, তাহারা কাচ 
কোনরূপ ছুঃখ দারিছ্জ পাপ বা কোনরূপ 

গীড়াদি উপমর্গে আত্রান্ত হইবে না। অরুণী- 
দিত্যপ্লেবককে কোন শোকানলই দর করিতে 
পারে না। দিবাকর এই সকল বলিয়। ম্বকু- 
ণকে নিজরথে লইয়া চলিলেন। তদবধি 
আজও প্রভাতে নুর্যারথে অরুণ উদয় পাইয়া 
থাকেন। যিনি প্রতাহ প্রভাতে উ|ধ। হুর্ধ্যকে 
ও অরণকে প্রণাম করেন, তাহার কোন ছুঃখই 
থাকে না কিংবা! নাহার কর্ণকুহরে অরুণাদিত্যের 
মাহাত্মবাদ প্রবেশ করে, সে কোনরূপ হুদ্ধত- 
ভাশগী হয় না! কাস্তিক কহিলেন, হে মুনি- 
বর! অতঃপর বৃদ্ধাদিত্যের মহিম] বর্ণন করি- 
তেছি ; যাহা শ্রবণ করিলে, জীবের বনুজন্ম- 
সঞ্চিত পাপরাশি বিন হয়। পুরাকালে 
এই কাশীতে বৃদ্ধহারীতনামা এক তপস্বী 
নিজতপঃসিদ্ধির জন্য বিশালাক্ষীর দক্ষিণভাগে 
শুভপ্রদ শুভলক্ষাণাক্রাস্ত এক নৃর্ধ্যবিগ্রহ 
প্রতিষ্ঠা করিয়া অতিভক্তি সহকারে হৃধোর 
উপামন! করিয়াছিলেন । তাহার তপোবিলো- 

কনে সন্তষ্ট দিবাকর উপস্থিত হইয়া কহিলেন, 
হে তপোধন। আমি তোমার অভীষ্ঈদেব, বর- 
দান করিতে আসিয়াছি, অবিলন্দে অভিলধিত 
প্রার্থনা কপ। তখন গ্তপম্বী কহিলেন, হে 
প্রভো ! যদি আপনার অনুগ্রাহ হইয়! থাকি 
তবে আমি এক্ষণে বৃদ্ধ হইয়াছি বলিয়া আর 



২২৪ 

তিপন্তা করিতে সামর্থ নাই, সুতরাং এরূপ বর 
দিন যাহাতে পুনরায় যুবা হইতে পারি ; তাহা 
হইলে তপন্তায় বিশিষ্ট মনোনিবেশ করিতে 

. পারিব। তগপন্তাই পরম ধর্ম, তপস্তাই পরম 
কাম, তপস্তাই পরম মুক্তি; তগন্তা ভিন্ন 
কিছুছেই প্রশ্বধ্যসম্পৎ লাভ কর! যায় না। 
প্রবাদি মহাত্মগণ তপঃপ্রভাবেই মহৈশ্বর্ধ্য প্রাপ্ত 
হইয়াছেন; হতরাৎ আপনার অন্তগ্রহে আমি 
যুবা হইয়৷ উভয়লোকহিতকর তপঙ্গার অনুষ্টান 
করিবার মানর্গ করিয়াছি । যাহা! হইতে জীব- 
গণ সর্বদা বিরক্ত হইয়! থাকে, সেই জরাকে 
প্রশ্রয় দেওয়া কর্তবা নহে। নিজ সহ্ধম্মিণীও 
প্রিয়তম পতি জরাজীর্ণ হইলে উপেক্ষা করিয়া 
থাকে। অশেষ হুহধদ'স্বিনী জরা অপেক্ষা 
জীবের মৃত্যু শ্রেয়ন্র ; কারণ জীব মৃত্ঃগ্ণণা 
অব্পক্ষণমাত্র ভোগ করে, কিন্তু জরা প্রতিক্ষণেই 
যাতনা দ্িয়। থাকে । -জিতেন্ষিয় মান্বগ 
দীর্ঘকাল তপস্। করিবার জন্য দী আমু, দান 
করিবার কারণ অর্থ,;পুত্রের জন্য পত্রী ও মুক্তির 
জন্তা উত্তম নুদ্ধি অভিলাষ করিয়া থাকেন। 
এইবূপ বৃদ্ধবাক্য অবণ করিয়া, হূর্ধা তাহার 
বৃদ্ধদশ! দর করিয়। তাহাকে যুবা করিলেন। 
এইরূপে বৃদ্ধহারীত কাশীধামে ধর প্রসাদে 
যৌবন পাইয়া! কঠোর তপস্তা করিয়াছিলেন। 
হূর্ধযদেবও বৃদ্ধহারীতের বার্দক্য হরণ করিরা- 

ছিলেন:বলিয়া বৃদ্ধাদিত্য নামে অভিহুত হহয়! 
থাকেন ও এ নামে ভক্তকর্তৃ+ উপাসিত হইয়া 
তদীয় জরাহর্গতি ও পাড় দ্র করিয়া সিদ্ধি 
প্রধান করিয়া থাকেন। যাহারা কাশীতে 

বৃদ্ধাদিত্যের বন্দনা করে, শ্রাছাদের ছূর্গতি 
দুর হয়। স্বন্দ কহিলেন, হে মুনিবর ! 
অতঃপর কেশবাদিতোর বৃত্তান্ত শ্রবণ কর। 
কেশবকে পাইয়া শ্র্ধের বে জ্ঞান লাভ 

হইয়াছিল, তাহাও কছিতেছি। একদা শূর্ধ্য 
আকাশচারী হইয়া দেখিতে পাইলেন যে, 
ভগবান আদিকেশব ভক্তিভাবে শিবলিনগের 

কাশীখণ্ড 

ভৃপৃষ্ঠে আসিয়া নিঃশব ও নিশ্চলভাবে বি" 
সম্নিধানে অবসর প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। 
হরির পুজা! সাঙ্গ হইলে কতার্লিপুটে তাহাকে 
প্রণাম করিলেন । ভগবান্ বিশ্তও অতি সমাদরে 
সূর্যকে লাগত প্রশ্নাি' করিয়া নিজাসনে বসাই- 
লেন। শূরধযও অবসর পাইয়া পুনরায় প্রণাম 
করত বলিলেন, হে বিশ্বন্তর ! হে জগদীশ ! 
আপনা হইতেই এই চরাচর উদ্ভুত হইয়া 
আপনাতেই প্রকাশিত আছে এবং আপনাতেই 
বিলীন হইবে। হে জগদাধার! আপনি 
বিশ্বপালক বলিয়া! জগতের পুজনীয়, আপনি ! 
আবার কাহার অর্চনা করিতেছেন ? ইহা 
দেখিয়া বিক্ময়রসে আগ্ল)ত হইয়া আপনার 
সম্নিণানে আমিলাম। হে দেব! জ্ষীকেশ! 

সংসারের তাপদরক হহয়াও আপনি কেনই 
বা পু্া করিতেছেন % ভগবান্, কুধ্/র বাক্য 
শ্রবণ করিয়। সঞ্চেত দ্বারা এইরূপ বাক্য বলিতে 
নিষেধ করিয়া কহিতে লাগিলেন। শ্রীবিমুঃ 
কহিলেন, ধিনি শীলক, সতীনাথ এবং সকল 
কারণেরও কান্ণকপ, সেই মহাদেবই এক- 
মাত্র পুজনার। যাহারা শিবেতর দেবতার 
অগ্ঠনা করে, সেই »টেরা নন্ধন থাকিতেও অন্ধ 
হইয়। আছে। একমাত্র জন্মজরামত্যুহারী 
নৃত্যর্জয়কে পুজা করিবে! রাজা শ্বেতকেতু 
নত্যুগ্য়ের উপাসনা করিয়া মত্যুকে পরাজয় 
করিয়াছিলেন। কালেরও কালরূপী &ঁ মহ'- 
কালের আরাধনা করিয়াই ভূঙ্গী কালজেতা 
হইয়াছিলেন! শিল'দপুত্রেরা নত্যু গয়ের ভক্ত 
ব্লিয়াই নত্যুকে উপেক্ষা করিয়াছিলেন। 
যাহার একটামাত্র বাণের আঘাতে মহাবলী 
ত্রিপুর পরাজিত হইয়াছিল, সেই ভূতনাথের 
ধিনি অচ্চনা করেন, সকলে তাহার পুজ। 
করিয়া থাকে । কারণেরও কারণরপী৷ জগ- 
দীশ্বর ত্রিনয়নের উপাসনাতেই পরম পুরুযার্থ 
লাভ হয়। হেদিবাকর! যিনি চক্ষু মুদ্রিত 
করিলে জগৎ লক্প্রাপ্ত হয় ও যিনি নয়ন 

€পু্জ! .করিতেছেন। ত্র্শনে বিস্মিত হইয়া | উন্মীলন করিলে জগৎ প্রকাশিত হয়, সেই 
নভীয়ার,. -কারণ জানিতে কৌতুহল হওয়ায় কামনাশন ভগবান্ উমাপতি কাহার আরাধচু, 



একপক্সাশ-সধ্টায়। 

নছেন? শিবলিঙগপুজায় পুরুষের পুক্ুযার্থ 
চতুষটয় সিদ্ধ হয়, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। 
এইস্থলে শিবলিন্গপূজা করিলে বভ্জন্মার্ডিত 
পাপ হুইতে মুক্ত হওয়া যায়। হে সৃধ্য! 
এইস্থানে শিবলিঙ্গের £ উপাসনা করিলে, 
মানবের পুত্র, কলত্র, ক্ষেত্র, ত্বর্গ ও মোক্ষ 

প্রভৃতি সকল কলই লাভ হয়। আম শিবের 
আরাধনা করিয়াই ত্রিজগদীশ্বর হইয়াছি, 
ইহ জানিও। শিবলিন্গের পূজাই পরম যোগ, 
পরম জ্ঞান ও পরম তপস্তা। এইস্থানে 
যংকর্ভুক একবারও মহাদেব পুজিত হন, এই 
ঢুঃখময় সংসারে তাহাদের কোন ছুধই থাকে 
না। হে নুর্ধ্য! যাহারা সর্ম্তত্যাগী হইয়া 
শিবের আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহাদের শরীরে 
কোনকালে পাপ প্রবেশ করিতে পারে না। 
যাহাদের ভববন্ধন দর করিবার বাসনা মহা- 
দেবের জদয়ে হয়, তাহাদেরই শিবপৃজায় 
বুদ্ধি হইয়া থাকে । শিবলিঙ্গের পূজা! ভিন 
অপর কিছুই জীবের পুণ্যকর্ম নাই। 
লিঙ্গের স্সানীয় সলিল মস্তকে ধারণ করিলে 
যাবতীয় তীর্থাভিষেকের ফলভানী হওয়া যায়। 

'হেরিবাকর! তোমায়ও উপদেশ দিতেছি, 
তুমি শিবলিঙ্গের আরাধন! কর ; পরম তেজস্বা 
ওমুন্দর, হইতে পারিবে। হূর্ধ্য এইরূপ 
বিরুবাক্য শ্রবণ করিয়া মহাদেবের স্ফাটিকলিঙ 
প্রতিষ্ঠিত করিয়া তদবধি পূজা করিয়! আসিতে- 
ছেন এবং আদিকেশবকে গুরু করিয়! অদ্যাপিও 
তাহার উত্তরদিকে অবচ্থিত আছেন। এই 
কারণে ভক্তাজ্ঞাননাশী প্রভু হুর্ধা তদবধি .কেশ- 
বাদদিত্যনামে অভিহিত হুইয়৷ ভক্তের আরাধনায় 
সন্তোষ লাভ করত তাহাদিগকে পূর্ণকাম করিয়া 
থাকেন। ধাহার প্রভাবে নির্বাণ প্রাপ্ত হওয়! 

যায়, কাশীতে সেই কেশবাদিত্যের আরাধনা 
করিয়া মানবে তত্বজ্ঞানালাভ করিয়া থাকে 
মানব কাশীধামে পাদোদকতীর্ঘথে অভিষেকাদি 
যাবহুদককাধ্য সমাপন করিয়া কেশবাদিত্যকে 
বিলোকন করিলে আজন্মসঞ্চিত পাপবন্ধন 
&ইতে রিযুক্ত ছইয়। থাকে। হে মুনিবর! 

- হত 
বদি রবিবারে রখসপ্তমী' হয়, তবে এ ছিনে.. 
প্রভাতে মৌনী হইয়া আদিকেশবের সহিত? 
পাদোদকতীর্থে বাত ব্যক্তি কর্তৃক কেশবাদিত্য 
পৃর্গিত হইলে, তাহার সপ্তজন্মার্জিত পাপরাশি 
দুর করিয়া থাকেন। প্সাতজন্মে আমি আজ্ম 
যে পাপ সঞ্চয় করিয়াছি, মাকারী সপ্তমী আধার . 
সেই সকল পাপ, রোগ ও শোক দূর করুন।”. 
যিনি শ্রন্ধাপুত মানসে কেশবাদিত্যের মহিমা 
শ্রবণ করেন, তরদীয় জদয়ে পাপ দূর করিয়া ' 
শিবভক্তি অবস্থান করেন। কাস্তিক কছিলেন, 
হে মুনিবর! অতপর কাশীতে হরিকেশবনে 
অবস্থিত বিমলাদিত্যের হুম্দর ইতিহাম কছি- 
তেছি, শ্রবণ কর। পূর্ববকালে পর্বতপ্রদেশে 
বিমল নামে এক ক্ষত্রিষ্ক থাকিতেন। তাহার 
বুদ্ধি ধম্মববিষয়িণী হইলেও স্ুন্ান্তরীণ পাপের 
ফলে শ্ডিনি কুষ্ঠটরোগী হইয়াছিলেন। পরে 
তিনি আত্মীয়স্বজন বিষয়বৈভব পারত্যাগ 
করিয়া কাশীতে আসিয়া ৷ শৃধ্যের আরাধনা 
করিতে লাগিলেন। তিনি সর্বদ! করবীর, 
জপা, বন্ধুক, কিংশুক, রক্তকমল, অশোক 
প্রভৃতি পুষ্প ও চম্পকাদি পুষ্পের বিচিত্র মালা 
এবং যাহাদের মৌরভে দিগন্তর আমোদিত হয় 
সেই দেববিমোহন কুষ্ুম অ'র রক্রচন্দন, ধূপ, 
কর্পরদীপ ও মুতপায়সসংযুক্ত বিবিধ নৈবেদ্য 
এবং অর্ধযদান ও জতিপ্রণতি প্রভৃতি ছারা 
শূর্য্যোপাসনা করিতে লাগিলেন। শুধ্য তাহার 
উপাসনায় প্রসন্ত্ হইয়া আগমন করত কহি- 
লেন, হে বিমলচেতঃ ! বিমল! আমি প্রঙঙ্ন 
হইয়া কহিতেছি, তুমি কুষ্ঠরোগ হইতে মুক্ত ' 
হও। অন্ত তোমার কি অভিলাব, তাহা 
প্রার্থনা কর। নুধ্যবাক্য শ্রবণে বিমলের 
দেহ রোমাঞ্চিত হইল এবং তিনি দণ্ডবৎ 
প্রণীম করিয়। অতি ধীরে কহিতে লাগিলেন, 
হে অযেয়াতবন! অন্ধকারনাশক ! আপনি 
বিশ্বের নয়ন, যদি আমার প্রতি প্রসন্ন মইয়া! 
বর দিতে আসিয়া থাকেনঞতবে এই আশীর্বাদ 
করুন, যেন আপনার ভক্তগণের বংশে কেহ ও 
কখন কৃষ্ঠরোগী, দরিদ্র বা! ফম্তাপী না হুয়। . 



২৬: 

হূর্ঘা কছিলেন, হে বিচক্ষণ! তোমার অভিলাষ 
... পুর হইবে, এক্ষণে তোমাকে অপর একটা বর 
/'. 'িতেছি, শ্রবণ কর। হে মতিমন্। এই 
এ কাশীধামে তুমি যে মুভিতে আমার পুজ। 
$- করিলে আমি এই মূর্তিতে তোমারই নামে 
" বিমলাদিত্যনামা হইয়া সর্বদাই অধিষ্ঠিত 

থাকিয়া ভক্তগণের মনোবাসা পুর্ণ করত সর্ব- 
বিধ ব্যাধি ও পাপভয় দূর করিব। এই 
বলিয়াই শুরধ্য তথায় অন্তহিত হইলে, বিমলও 

_নীরোগন্দেহ হইয়া স্বধামে প্রত্যাগমন করিল। 
. এই প্রকারে আবির্ভূত শুভদায়ী ভগবান 

. বিমলাদিত্যের দর্শন মাত্রেই জীবের কৃষ্ঠরোগ 
" দর হয়। যিনি ভক্তিভাবে এই উপাখ্যান 

শ্রবণ করেন, তাহার শ্লরীরের পাপরাশি ও 

, মানসিক মলচয় 'বিদুরিত হইয়া থাকে ও 
অন্তর বিশুদ্ধ হয়। কাঞ্তিকেয় কহিগেন,-_ 
ছে মুনে! এ কাশীতে বিশবখবরের দক্ষিণভাগে 

 শ্ুঙ্গািত্যনামা অপর এক আদিত্যদেব বিরাজ 
করিতেছেন, ধাহার দর্শনে মানবের চিততগুদ্ধি 
হয়। যতৎকালে ভগীরথ গঙ্গাকে আনয়ন 

. করেন, এ সময় দিবাকর গঙ্গার স্তব করিবার 
কারণ তথায় অবস্থান করিয়াছিলেন । অন্যা- 

: পিও সেই ভাবে গঙ্গাকে সম্মুখে রাখিয়া গঙ্গা- 
ভক্তদিগের বরপ্রদ হুইয়! রাত্রিদিন গঙ্গার স্তব 

' ক্করিতেছেন। এইস্থানে গঙ্গাদিতে র উপাসনা 
করিলে জীবের কোন দুর্গাতি বা রোগ. তুগিতে 
হয় না। কার্তিক কহিলেন, হে মহাত্মন্! অতঃ- 
পর যমাদিত্যের বিষয় বর্ন করিতেছি, যাহার 

' “শ্রবণ জীবের যমালয় যাইতে হয় না। & 
" য্মাদিত্য, যমেশ্বরের পশ্চিমে এবং বীবেশ্বরের 
. জুক্ষিণে অবস্থান করিতেছেন। উহাকে দেখিলে 
' পুনরায় যমলোক দেখিতে হয় না। মঙ্গলবার 
চতুর্দশী তিথিতে যমতীর্থে অবগাহন করিয়া 
' ধমেশখরের দর্শন করিলে, সেই ক্ষণেই জীবের 
' কল পাপ দূর হয়। পুর্বে বৈবন্বত যম যম- 
“ভীর্থে নাত হইয়া স্বহকে এ যমেশ্বর নামক 
দির রাত নামক হৃধ্যসুতি প্রতি 

কাশীখশ্ড। 

যমাদিত্য নামে অভিহিত হন। ইহার সেবায় 
ভক্তের যমযাতন৷ দুর হয়, এবং এই উভয়ের 
দর্শনে যমলোকদর্শন করিতে হয় না। ম্গল- 
বার ভরণীনক্ষত্রযুক্ত চতুর্দশীতে পিতৃপুরুষের। 
এই কাশীতে যমতীর্থে "ল্লাত, অধস্তন জীবিত 
পুরুষের হস্তে তিলতর্পণ ও গযাপিগুদান তুলা 
এই যমতীথে ভূরিদক্ষিণ শ্রাদ্ধ প্রার্থনা করিয়া 
থাকেন। যে ব্যক্তি যমতীর্থে নান করিয়া 
যমেশ্বরকে দর্শন করত যমাদিত্যকে নমস্কার 
করে, তাহার পিতঞণ মোচন হয়। কার্তিক 
কহিলেন, হে মুনিবর ! এই তোমাকে দ্বাদশ 
আদিত্যের বিবরণ কীর্তন করিলাম, ইহা! ভাবণ 
করিলে জীবের নরকগমন করিতে হয় না । 

হে অগস্ত্য ! এই কাশীতে হৃধ্যতক্তগণ, এত- 
ভিন্ন গুহাকার্ক প্রভৃতি অনেক আদিত্যসূর্তি 
প্রতিষ্ঠ। করিয়াছেন। এই ছাদশাদিত্যজ্ঞাপক 
অধ্যায় মকল শ্রবণ করিলে ব৷ শুনাইলে, মান- 
বের কখনই কোন ছুর্গতি থাকে না । 

একপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫১ ॥ 

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায় । 

দশাশ্বমেধ বর্ণন। 

কার্তিকেয় কহিলেন, হে মুনিবর! এদিকে 
মন্দরবাসী ভগবান মহাদেব হধ্যের বিশ্বাবিমো- 
হিনী কাশী হইতে প্রত্যাগমনের বিলম্ব দেখিয়া 
ভাবতে লাগিলেন ;* যোগ্রিনীগণ অদ্াপি 
ফিরিল না; ত্পরে ্ধ্যকে পাঠাইলাম, 
তিনিও আমিলেন না। কাশী আমার মানপ 
যেরূপ চঞ্কল করিতেছে, অন্ান্ত দেবগণের চিত্ত 
তাদৃশ অস্থির করিবে, ইহ! আশ্চধ্য নহে। 
আমি, বিশ্বজেত কামকে নয়নানলে দগ্ধ 
করিম্নাছি, কিন্তু কাশীদর্শনবাসন। আমাকে দগ্ধ 
করিতেছে । এতদপেক্ষা আশ্চর্যকর কি 
আছে? এক্ষণে কাশীসংবাদ জানিতে চতু- 
শুধকেই প্রেরণ করি; ব্রহ্ধা ভিন্ন আর কেহই 
কাশীতন্ব জানিতে পারিবে না। মহাদের এই . 



দিপা অধায়। 
স্থির করিয়া চতুরাননকে আহ্বান করত তাহাকে 
বছুসম্মানে নিজাদনে বসাইয়া হিতে লাগি- 
লেন, হে কমলযোনে ! বহুদিন যাবৎ যোগি'- 

গণকে, আর তদনন্থর শ্ধ্যকেও কশাতে 
প্রেরণ করিয়াছি; ধঁকন্তু উাহাদের কোন 
সংবাদই পাইলাম না। হে লোকনাথ! ** যন 
লখনাদর্শনে সামান্য ব্যক্তির মানস যাশ। উং- 
কষ্টিত হয়, তদ্রপ কাশীবিঃংহছু আনার চিন্ত 
ব্যাকুল হইতেছে। যেমন ক সরোবরে নিশ্খুল 
ও অগাধ সলিল মারি তাহা কৃম্ঠীরের 
শ্রীতিকর নহে, মেই মত এই মন্দরাচণে হরম্য 
কন্দরাদি থাকিলেও আমার চিত্ত হুখী নহে। 
পূর্বে কাল:ট পান করিয়াও তাদুশ কট পাই 
নাই, যেমন অদ্য কাশীবিরহে অসহা যাতন৷ 
পাইতেছি। অধিক কি, আমি এই শীতাংশুকে 
মণ্তকে ধরন! ইহার অুধাময় কিরণসম্পর্দেও 
কাশীবিরহানল নিক্বাণ করিতে পারিতেছি না । 
হে মতিমন ! হে জগন্সান্ত ! হে বিধাতু! তুমি 
আমার হিতাকাজ্মী হইয়া $ুরায় কাশীতে গমন 
কর! আমার কাশীপরিত্যাগের কারণ তোমার 
অবিদ্িত নাই। যাহারা কাশীমহিমাভিজ, 
তাহাদের কথায় ত প্রয়োজনই নাই ; মূর্খ- 
দিগেরও কাশী ছাড়িবার বামনা হয় না। হে 
বিধে! আমি মায়ার সাহায্যে এই মুর্তেই 
তথায় গমন করিতে পারি, কিন্তু ধর্মময় রাজা 
দিবোদামকে উল্লজ্বন করিব না বলিয়াই যাইব 
না। হেন্বে! তুমি যখন সকল বিধির মুল, 
তখন তথায় যাইয়া! গ্যেরপ কন্তব্য, তাহা 
তোমাকে উপদেশ কর! নিরর্থক মাত্র! তুমি 
নির্বিত্বে কাশীতে গমন কর, কাশীগমন হায় 
গুভফল প্রদান করুক। ব্র্গা এইরূপে মহা- 

দেব কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া সানন্দে আনন্দধামে 
উপস্থিত হইলেন। বিধাতা! অতিশীঘ্র কাশীতে 
আসিয়া! আপনাকে কৃ্ণর্থ বোধ করিয়া! ভাবি- 
লেন, অদ্য আমার হৎসনাম সার্ক হইল; 
কারণ কাশীতে আসিবার পদে পদে বিশ্ব 
আসি! ব্যাঘাত করে। আদি আমার নয়ন 

কাশীতে দৃশি ধাতুর অর্থ পাইয়া সার্থক হইল, 

হয. 

যেহেতু সর্ববদ! যে স্থানে পুণ্যতোয়া ভগবতী: 
গ্গা প্রবাহিত আছেন, আজি নয়ন সেই? 
আনন্ধধাম দর্শন করিল। অন্তত্রসম্ভৃত কটু, 
ভিক্ত ফলার্ধি কাশীতে আসিয়৷ আনন্াময় হয়, 
কিন্ত মহেশ্বর অবিরত এই আনন্দভূমি কাশীতে 
থাকিয়াই জীবগণকে আমোদিত করেন। যাহার 
| চরণধুগ্নল এই শিবপুরীতে বিচরণ করে, সুক্কৃতী . 
মানবের সেই চরণদ্ব়ই বিশ্ববিচরণ করিতে 
সমর্থ হয়। যে কর্ণ একবার কাশীনাম. শ্রবণ 
করে, সেই বহুশ্রুত কর্ণ ই জগণ্তি শ্রবণ করিতে - 
জানে। যে মানসে কাশীচিস্তা উপস্থিত হয়, 
এই সংসারে মনীধিগণের সেই চিত্তেই সকল 
মনন হইয়া খাকে। এই শিব্ধাম বারাণসী 
যে বুদ্ধির বিষয় হইয়&থাকে, সেই বুদ্ধিই এ. 
জগতে সকল পদার্থ নিশ্য় করিতে জানে। 
পবর্বাদোত গণ ধান্ঠ।দিও কাশীস্থ হইলে প্রশংস. 
নীয় হর, কিন্তু কাশীদর্শনবিহীন চেতন মানব. 
গণও দুণ|র পাত্র । পরাদ্ধদ্রয়জীবী আমি অদ্য 
পুর্ণকাম হইলাম, আমুও সফল হইল; যে 
আমু থাকিয়াছে বলিয়া এই হুর্ণভ কাশী প্রাপ্ত 
হইয়াছি। আমি অসামান্ত ধর্মুবলে ভাগ্যবলেই . 
ও এই চিরাভিলষিত কাশীকে পাইলাম । আজ 
আমার শিবভগ্তিরূুপ সলিলসিক্ত তপোরৃক্ষ 

হইতে এই হ্বুহৎ অভীষ্টফল উৎপন্ন হইল। 

আমি যদিচ সৃষ্টিকর্তা, কিন্তু এই শিবসৃষ্টি 
কাশীর স্থষ্টিকৌশল দেখিয়৷ বিশ্মিত হইয়াছি। 
ব্রহ্মা কাশীদর্শনে আনন্দিত হইয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের 
বেশধারণপুর্ধক দিবোদাসের সন্নিধানে গমন, 
করত তাহাকে সজল সাক্ষত হস্তে আশীর্ব্ষ।দ - 
করিলেন। পরে রাজা প্রণাম করিয়া শ্বহস্তে 
আসন ধিলে তাহাতে তিনি উপবেশন করি. 

লেন। রাজ! দিবোদাস অভ্যুত্থান ও আসনাদি” 
ঘার! ব্রা্ষণের সৎকার করিয়া আগমন কারণ' 
জিজ্ঞাসা করিলে, দ্বিজরূপধারী বিধাত। কহিত্তে 
লাগিলেন। ব্রাঙ্গণ ৰহিলেন, হে রাজল্ ! বু" 
কাল হইচত আমি তোগ্গুর রাজ্যে বাস করি-. 
তেছি। হে আগতি-হুদন! তুমি আমাকে নী 
জানিলেও আমি তোমাকে সবিশেষ জ্ঞাত 
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আছি। আমি বহুতর রাজাকেই দেখিয়াছি, 
 ধাহারা সকল যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছেন, 
ধাহাদিগকৃক সদক্ষিণ যজ্ঞচয় অনুষ্ঠিত হই- 
গ্নাছে ) ধাহার! জিতেন্দ্িয়, জিতষড়্বর্গ, মুশীল 

* ল্লান্তিক, বিদ্বান্, রাজনীতিজ্ঞ, দয়! ও দাক্ষিণ্য- 
' গুণের আধার, সত্যব্রতপরায়ণ, সহিষুততায় 

: পৃথিবীতুল্য, গান্তীর্ধ্যে সাগরসদৃশ, শুর, সৌম্য, 

২২৮ 

ধন্য পুরুষ নাই; কারণ তুমি জন্মান্তরীণ 
পুণ্য প্রভাবে ইহজন্ে দ্বিতীয় কাশীনাথের তায় 
এই কাশীনগরীর পালক হইয়াছ। ত্রিজগ- 
মান্তা এই পুরীকে আধ্যগণ বেদত্রয়ের সার 
বলিয়া গণ্য করিয়া থার্কেন এবং তাহারা 
খসারের সারভূমি এই কাশী ত্রিবর্গ হইতেও 

উংকুষ্ট মোক্ষ প্রদান করেন বলিয়৷ নির্দেশ 
' জিতক্রোধব্গ ও পরম সুন্দর ছিলেন। হে 
মহারাজ ! তোমার মত কোন রাজাই প্রজা- 
গণকে আজপরিবারের স্তায় বো করেন না। 

ব্রাহ্মণদিগের উপর দেবতাবুদ্ধি ও নিয়ত তপ- ! 
স্তার অনুষ্ঠান তোম! ভিন্ন কোন রাজারই দেখি 
না। হে দিবোদাস! তুমিই ধন্য, মান্য ও 
অশেষগুণাধার ; যেহেতু তোমার শাসনে 

দেবগণও অপথে পদার্পণ করেন না। হে 
। যে কোন প্রকারে সেই সর্কভুতেশ্বর মহা- রাজন! আমরা 'নিস্পহ ত্রাঙ্গণ, একান 

স্বার্থ রাখিয়া তোমার স্তব করিতেছি না, 
তোমার সাধুণীত গুণরাশিই আমাকে স্তব 
করাইতেছে। এক্রণে সে সকল কথা 
নিপ্রেয়োজন, সম্প্রতি আমার আগমনের 
কারণ বলিতে'ছ, শ্রবণ কর। হে নৃপাল! 
আমার একটা যজ্ঞ করিবার বাঘন। হইয়াছে, 
কিস্তু উহা! সম্পূর্ণরূপে তোমার সাহাযাকেই 
অপেক্ষ! করিতেছে । হে রাজন! এই জগং 
তোমার অবস্থানেই সরাজক ও নুসমুদ্ধ হইয়। 
আছে। অধিক কি, আমি ক্ষুদ্রপ্রজা৷ হইয়াও 

করেন। কাশীস্থ এক ব্যক্তিকে প্রতিপালন 
করিতে পারিলে, ত্রিভুবনরক্ষার ফললাভ হয়। 

' তুমি একক সেই সমগ্র কাশীকে প্রতিপালন 
করিতেছ, ইহ বিশ্বনাথের দয়া ভিন্ন আর 
কিছুই নহে। হে মহারাজ! আমি আরও 
একটা হিতকণ বাক্য বলতেছি, যদি তাহা 
তোমার অভিমত হয়, তবে অবশ্য অনুষ্ঠান 
করিবে। তুমি পরম পুকুষার্থ বোধ করিয়! 

দেখকে আন্ত্ট করিবে। সেই জগদীশ্বরকে 
অসাধারণ বলিয়া জানিও ; কারণ তিনিই ক্রীড়ো- 
পকরণের জন্ত এই ব্রল।, বিধু» শৃধ্য, চা, ইন! 
প্রার্ততি দেবগণকে স্থজন করিয়াছেন। হে 
মহারাজ ! ব্রাহ্ষণদিগের, রাজার শুভাকাজ্জী 
হইয়া সময়ে মময়ে তাহাকে সদ্বিষয় শিক্ষা 
দেওয়া উচিত বিবেচনায় আমি আপনাকে এই 
সকল হিতকর বাক্য কহিলাম, অথবা! আমার 
মত সামান্ত ব্যক্তির এ সকল বিষয়ে বিবেচন৷ 
করায় কোনই ফল নাই। এই বলিয়া! ব্রাহ্মণ 

তোমার রাজ্যে স্ায়ানুসারে ধনার্ন করিয়া | বাক্যাবসান করিলে রাজা দিবোদাস তাহাকে 
নুখে কালাষাপন করিতেছি । তোমার এই । বলিতে লাগিলেন, হে দ্বিজবর! আপনি যাহা! 

নগরী কাশী, পৃথিবীর সকল স্থান হইতে শ্রেষ্ঠ; ( বলিলেন, সে সকল আমি হুদয়ঙরম করিলাম । 
কারণ এই স্থানে যে কোন কণ্ম অনুষ্টিত হয়, | আপনি জানুন, আমি আপনার দাস। আপনি 
বহযুগেও তাহার ফল ক্ষয় প্রাপ্ত হয় ন|। ; যজ্ঞ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন, তাতে যাহা 

 কাশীতে মানবগণ হুনীতিরূপ হুমার্গে ব্চিরণ যাহা প্রয়োজন হয়, সকলই আমার কোষাগার 
।1$রিয় স্তায়ার্জিত ধন সৎপাত্রে প্রতিপাদন না হইতে লইয়া যান। আমার সপ্তাঙ্গরাজ্য মধ্যে 
রিলে, কদাচ চরম সময়ে শুভফল লাভ; যে কিছু আছে, সে সকলেরই আপনি প্রভু। 
উধরিতে পারে না। হে মহারাজ! ত্ব্দীয় | আপনি যজ্ঞারত্ত করুন ও তাহাতে প্রয়োজনীয় 
নকগরী এই কাশীর মহিমা! একমাত্র জ্ঞানদাতা বন্থ উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া বোধ করু। 
'স্তীনাথই অবগত আছেন। হে মহারাজ! হে দ্বিজ! আমি নিজ স্বার্থাুন্ধান না করি- 

: আকার বিবেচনায় এ সংসারে তোমার মত য়াই এই সাম্রাজ্া পালন করিতেছি, আমি 
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পুত্র, স্ত্রী ও স্বদেহের দ্বারা সর্বদা পরকে ্রহ্ষাও ফজ্ঞান্তে এ স্থানে দশাশ্বমেধ নামক + 

উপরুত করিবার জন্তই চেষ্টা পাইয়৷ থাকি। 
মনদ্বিগণ নৃপতিদিগের যচ্ঞানুষ্ঠান ও তীর্থ- 
সেবাদি হইল্ত প্রজাপালনকেই পরম ধর্ম 
বলিয়া নির্দেশ করিরধাছেন। প্রজাগণের 
সম্ভাপানল রাজার পক্ষে বস্তাগ্সি হইতে ও 
বিষম কারণ ; ব্জ্রাগি ছুই বা তিন জন্কে। 

শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া বাম করিতে লাগি- 
লেন। তদবধি তিনি কাণী ছাড়িয়া কুত্রাপি " 
গমন করেন না। ব্রক্গা, দিবোদাসের কোন 
দোষ না দেখিয়! কিরূপে শিবসন্িধানে উপস্থিত 
হইবেন, এই ভাবিয়া এবং কাশীর মহিম। 
তাহার অবিদিত ছিল না, নুতরাং তিনি বিশ্বে- 

দগ্ধ করিয়া শান্ত হয়, কিন্তু প্রজাসভ্ভাপানল ' শখ্বরের ধান করত ব্রন্েশ্বর নামক অপর এক 
রাজ্য, কুল ও শরীরকে দর্ধ না করিয়। নিবৃত্ত | শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা! করিয়। কাশীতেই থাকিলেন। 
হয় না। হে দ্বিজবর! আমার অবভূথ স্নান ূ ত্রঙ্গা ভাবিতে লাগিলেন, এই” বিশ্বনাথের 
করিবার ইচ্ছা হইলে ব্রাহ্মণের পাদোদকেই ৃত্তযস্তর কাশীকে আশ্রয় লইলে, কখন বিশ্বনাথ 
স্নান করিয়া থাকি, আমি হোম করিতে অভি-। কোপ করিতে পারিবেন ন|। যে কাশীতে 
লাষী হইয়া বিপ্রমুখেই তর্পণ করিয়া থাকি ও : আসিলে জীবের বহুজন্মসঞ্চিত কর্দুৃত্র ছিন্ন 
ত্র হবনকেই যজ্ঞকার্ধ্য হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়। : হয়, সেই কাশীকে ভাগ করিতে কাহারই বা 
বোধ করিয়! থাকি। আমার বহুদিন হইতে 
অভিলাষ ছিল, কোন খাঁচক আসিয়। আমার 
প্রাণপত্যন্ত প্রার্থনা করিলেও বিশুখ 

সেই মনোরথ পূর্ণ হইয়্াছে। হে দ্বিজবর! 

৷ ইচ্ছ] হয়? বিশ্বসন্তাপনাশন্জবিত্বনাথের দেহও 
৷ কাশীবিরহানলে সম্থপ্ত হইবে, ইহা আশ্চর্যের 
কথা নহে। 

হইব না, আজ সামান্ত বস্তর যাচক হইয়াও | 
আপনি আমার গহে পদার্পণ করায়, আমার | 

সন্বথা পাপনাশিনী কাশী 
প্রাপ্ত হইয়াও যংকতক পরিত্যক্তা হন, লোকে 
তাহাকে নু-পশু বলিয়। থাকে । যাহার সংসার- 

| বঙ্গন ছেদন করিয়া মোক্ষধাম লাভের বাদনা 
আপনি ভূরিদক্ষিণ যাগের আরম্ত করুন, সকল । থাকে, তাহার ভাগো যদি কাশীলাভ ঘটে, 
বিষয়েই আমার সাহায্য পাইয়াছেন বলিয়! ; তবে কদাচ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত নহে। 
বোধ করুন। বিধাতা, মতিমান্ রাজা দিবো- । যে মূর্খ কাশী ছাড়িয়৷ অন্থাত্র গমন করে, মে 
দাসের এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া আনন্দ- ূ চতুর্দর্গ ফল প্রাপ্ত হইয়াও চ্যুত হুইয়! 
লাভ করত বন্ছীয় দ্রবাসমৃহ আহরণ করিতে | থাকে। জগতে এরূপ মুঢ় কে আছে, যে এই 
লাগিলেন! তৎকালে দিবোদাসের সাহায্যে 
্হ্ধা। কর্তৃক কাশীতে দশটা অঙ্বমেধ যক্জ অনু- 
ষ্টত হইয়াছিল। তাঙ্ষর যাজ্ঞীয় হোমের 
ধৃমরাশি অন্তরীক্ষে উঠিয়া নভস্তলকে যে 
নীলবর্ণ করিয়াছিল, অদ্যাপি সেই কারণেই 
আকাশ নীলবর্ণ রহিয়াছে । বারাণমীতে যে 
স্থানে ব্রহ্মার অশ্বমেধ যন হইয়াছিল, অদ্যাপি 
সেই স্থান পরম পবিত্র দশাশ্বমেধ তীর্থ নামে 

, অভিহিত হুইয়৷ থাকে । হে মুনে! অগন্তণ ! 
পুর্বে তর স্থানের “রন্দ্রমরোবর* তীর্ঘ নাম ছিল, 
ব্রহ্মার যজ্ঞাবধি দশাশ্বমেধ নাম হইয়াছে। 
তাহার পরে ভীগীরথানীতা ভগবতী গঙ্গ। 

এ্আিয়। রী স্থানকে পবিজ্র করিয়াছেন। 

পাপহারিণী, প্ণাদায়িনী ও মোক্ষহখবিধাত্রী 
কাশীকে পাইয়াও পরিত্যাগ করে ? ক্ষণার্ধ- 
কালও কাশীতে থাকিয়। জীবের যে হ্থথ হয়, 
ত্লোকে বা বিষ্ুলোকে বাস করিলেও 

মেরপ নুখ পাওয়া যায় না। হে মুনে! 
বিধাতা, কাশীর এই নকল গুণাবলি পর্ধযা- 
লোচন! করিয়া মন্দরাচলে প্রত্যাগমন করিলেন 
না। কাত্তিকেয় কহিলেন, হে মৈত্রাবরুণে! 
এক্ষণে কাশীস্থ যাবতীয় তীর্থের সারভুত 
দশাশ্বমেধের মহিমা বর্ণন করিতেছি। এ 
স্থানে স্নান জপ, দান,ঞহোম, বেদপাঠ, দেব 
পুজা, সন্ধ্যাবনদনা, তপন ও আদ্বাদি যে কোন 
সংকর্ধের অনুষ্ঠান হয়, সকলেই অয় ফল 

£ 
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পাওয়া যায়। দশাখমেধে অবগাহন করত 

' দবশাশ্বমেধেশ্বরকে দর্শন করিলে জীবের সকল 
পাপ বিনষ্ট হয়। 'জ্যৈষ্টমামের শুরুপক্ষীয় 

. প্রতিপদ তিথিতে এ্রধানে নান করিলে আজন্ম- 
সঞ্ত পাপ দর হয়। জোষ্টমাসে শুর্ুপক্ষের 
দ্বিতীয়াতে প্র স্থানে স্নান করিলে জন্মঘয়ার্জিত 
পাপ হইতে মুক্তি লাভ করা যায়। এইরপে 
এ মাসের এ পক্ষের দশমী পধ্যন্ত যথাব্রমে 
সান করিলে, তিথিসংখ্যা পরিমিত জন্মসঞ্চতি 

পাপ বিন হয়। দশন্ন্মার্জিত পাপনাশিনী 

দশহরা তিথিতে, দশাশ্বমেধে স্নান করিলে আর 
তাহাকে যমযাতনা ভুগিতে হয় না এবং এ 
দিনে দৃশাশ্বমেধেশ্বরের দর্শনও দশজনের পাপ- 
রাশি দূর করিয়া থাকে, ইহাতে কোন সন্দেহ 
নাই। দশহরাদিনে, দশাশ্বমেধে ন্নাতু, ব্যক্তি 
কতৃক যদি ভগবান্ দশাশ্বমেধেশ্বর বিলোকিত 
হন, তবে তিনি প্রসন্ন হইয়া তাহার ভব্যন্তণ। 

মোচন করেন। জ্যোঠমাসের ওরুপক্ষ ব্যাপিয়। 
প্রত্াহ রুদ্রসরোবরের বাধিকী যাত্র। করিলে 
কদাচ বিস্বপীড়িত হয় না। দশটা অ্মেধের 
ধাগ করিয়। তদন্তে অবভভূত স্নান করিলে যে 

পুণ্যসঞ্চয় হয়, এ দশাশ্বমেধে দশহরাদিনে স্নান 
করিলে সেই পুণ্যে পরিপুষ্ট হওয়া যায়। গঞ্গার 
পশ্চিমৃতটে 'ভগবান্ দশহরেশ্বর বিরাজিত 
আছেন, তাহাকে নমস্কার করিলে জীবের 

ুর্দশা ঘুচিয়৷ থাকে । কাশীতে যে স্থানকে 
অস্তগূহের দক্ষিণদ্বার বলে, তথায় বিরাজিত 
ব্রদ্ষেবরের দর্শনেও ব্রহ্ছলোক প্রাপ্তি হয়। 

মৃহামতি ত্রন্ধ! এইরূপে কাশীতে বিশ্বনাথের 
আগমনপ্রতীক্ষায় বৃদ্ধব্রাহ্ষণ পেশে অবস্থান 

করিতে লাগিলেন। রাজ! দিবোদ।সও ব্রান্মণ- 

. বনী ব্রহ্ষীর যজ্র সমাধা হইলে তাহার বামার্থ 
? এক ব্রন্ধাশালা প্রস্তুত করিলেন। ব্রহ্ধা তথায় 

" বোনাদে নভভ্তল উদেঘাষিত করিয়া! বাস 

করিতে লাগিলেন। হে মুনিবর ! তুমি আমার 
নিকট হইতে এই. 'মহাপাতকনাঙ্নন দশাখ- 
৮৭: সুন্দর মাহাত্ম্য শ্রব করিলে । 

"্থানব শ্রদ্ধাপুত হইন়া এই অধ্যায় 

কানখণ্ড 

অবণ করে বা! শ্রবণ করায়) সে ব্রহ্মলোকে 

যাইয়া থাকে। 

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫২ ॥ 
কিল 

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায়। 

বারাণসী-বর্ণন ও গণপ্রেষণ। 

অগন্ত্য কহিলেন, হে তত্বজ্ঞানিশ্রেষ্ঠ! 
আপনার মুখে অশ্রুতপুর্ন ব্রন্োপাখ্যান শুনিয়া 
অতি সন্তোষ পাইলাম ; কিন্তু ব্রহ্মার কাশীতে 
অবস্থানের পর মহাদেব কি করিয়াছিলেন, 
সাহা বসুন। কার্তিক কহিলেন, হে মুনিবর ! 
শ্রবণ কর । মহাদেব ব্রহ্মার বিলম্ব দেখিয়া 
উদ্বেগ পাইতে থাকিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন 
যে, কাশীপুরীর মত সাধারণের চিত্তবিমোহিনী 
এমন কোন ভুমিই নাই। যেব্যক্তিই তথায় 
গমন করে, সে আর ফিরিতে চাহে না। প্রথমে 
যোগিনীগণ কাশীতে যাইয়া! আর আসিলেন না, 
পরে সহস্রকর হূ্য তথায় যাইয়াও কিছুই 
করিতে পারিল না, তৎপরে ব্রহ্মা সকল বিধানে 
সমর্থ হইয়াও কাশীতে আমার কোন কাধ্যেরই 
বিধান করিতে পারিলেন না। মহাদেব এই- 
রূপ চিন্তা করত স্বানুচর প্রমথদিগকে আহ্বান 
করিয়া আদেশ দিলেন, “তোমরা শীঘ্র কাশী- 
ধামে উপস্থিত হও; তথায় মংপ্রেরিত যোগিনী- 
গণ) নুর্ধ্য ও ব্রক্ষাই বাকি করিতেছেন, 
তাহার অনুসন্ধান লংবে।” মহাদেব এইরূপ 
আদেশ করিয়া প্রমথদিগের নামোচ্চারণপূর্বক 
কহিলেন, হে শগ্পুকর্ণ! হে মহাকাল! হে 
খটাকর্ণ! হে মহোদর! হে সোম! হে 
নন্দিন! হে নন্দিষেণ ! হে কাল! হে পিঙ্গল ! 
হে কুকুট ! হে কুভোদর। হে মমুরাক্ষ ! হে 
বাণ! হে গোকর্ণ! হে তারক! হে তিলপর্ণ! 
হে স্থুলকর্ণ! হে দৃমিচগড! হে প্রভাময় | 
হে স্থকেশ! হে বিন্দতে ! হে ছাগ! হে কপ- 
দ্রিন! হে পিঙ্গলাক্ষ! হে বীরভদ্র! হে 
কিরাত! হে চতুঙ্দুখ ! হে নিকুস্ত | হে পঞ্চ &, 
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ছে ভারভূত! হেত্রক্ষ! হেক্ষেমক! হে 
লাঙ্গলিন্ ! হে হুমুখ ! হে বিরাধ ! হে অধ্যাঢ়! 
আমার কাভিক ও গণপতিতে যেরূপ মমতা 
আছে, তাদৃশ অপত্যন্নেহ তোমাদিগের প্রতিও 
আছে আমি নৈগমেয়,৪শাথ, বিশাখ, নন্দী ও 
ভূঙ্গীকে যেমন ভালবাসি, তোমরাও আমার 
তাদৃশ প্রীতির পাত্র জানিবে। তোমরা থাকিতে 
আমি কাশীর, দিবোদাস রাজার, যোগিনীগণের 
দিবাকব্রের ও ব্রহ্মার কোন সংনাধই জানিতে 
পারিলাম না, ইহা অতি লজ্জার কথা । যাহা- 
হউক, তোমাদ্িগের মধ্যে কালেরও তয়গ্র 

্ শঙ্কুকর্ণ ও মহাকাল । তোমরা উভয়ে কাশীতে 

গমন করত তন্রত্া সংবাদ জ্ঞাত হইয়। শীগ 
আগমন কর। শঙ্ষুকর্ণ ও মহাকাল উভয়ে শিবা- 
দেশ শিরোধার্ধ)পুনর্বক কাশীতে গমন করিলেন। 
যেরূপ খ্রন্দজালিকমায়া, বুদ্ধিমান্কেও মোহিত 
করে, তদ্রুপ উহারাও কাশীদর্শন মাত্রে হ্র্ধ্যা- 
দির স্তায় মোহিত হইঃলন। মোহের মোহিনী- 
শক্তি ও ভাগ্যের বৈপরীত্য বড়ই অস্ুত ! দেখ, 
মুঢ়গণ মোক্ষইমি কাশীকে পাইয়াও পরিহার 
করে, যাহার। অবিশ্খাধার কাশীতে আমিরাও 

১ অন্তত্র গমন করে, তাহার! মুক্তিকে করলে 
পাইয়াও দূরে নিক্ষেপ করে। যে স্থানের ডস্গঃ 
জলে ন্নানকে সাধুগণ অবভৃথন্নান সদৃশ বলিয়। 
থাকেন, যথায় শিবলিঙ্গোপরি একটা পুষ্প 
প্রদান করিলে দশ হৈমপুষ্পদানের কল হয় 

এবং বে স্থানে শিবলিঙ্গসন্রিধানে সাষ্ঠাঙ্গ প্রণাম 
করিলে ইন্দত্ব অপেক্ষা শরেঠপদ লাভ হয়; 
সেই কাশীকে কোন চেতন ব্যক্তিই পরিত্যাগ 
করেন ন|। যে স্থানে একটা ব্রাহ্মণকে যখাভি- 
লষিত ভোজন করাইলে, বাজপেয় যজ্ছের ফল 
পাওয়৷ যায়; যথায় ব্রাহ্গণকে যথাবিধি একটা 
গো-দানের পরিণামে অফুত গোদানের পুণ্য হয় 
এবং যে স্থানে একটা শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিলে 

 ব্রহ্গাগুপ্রতিষ্ঠার পুণ্যসঞ্চয় হয়; কোন মতি- 
মান্ ব্যক্তিই সেই প্রাণপ্রিয় কাশীকে পরি- 
ত্যাথ করিতে হচ্ছা৷ করেন না। তাহারা উভয়ে 
এইবপ বিবেচনা! করিয়! প্রত্যেকে এক একটা 

ঢু! ্ শিং 

হব্ঠ%ু: 
টে 

শিবলিঙ্গ স্থাপন করতঃ কাশীতেই রহিলেন ১৮ 
আদ্যাপি প্র স্থান হইতে গমন করেন নাই। 
খিশ্বেখরের নৈধতি কোণে. শঙ্কুকর্ণ স্থাপিত শু" 
কর্ণখবর নামক শিবলিল্গ দর্শন করিলে জীব 
পুনরায় জঠর যাতনা ভোগ করে না এবং মহা- 
কালগ্াপিত মুহকালেশ্বর নামক লিঙ্গের পুজা 
স্তর ও নমস্কারাদি করিলে কালয় থাকে না। 
কািকেয় কহিলেন, এদিকে তাহাদের কাশী 
হইতে ফিরিয়া আমিতে বিলম্ব হইল দেখিয়া 
স্দ্বঙ্ল আদিদেব তাহার কারণ বুঝিয়৷ পুনরায় 
অপর ছইগণকে কাশীতে যাইবার আদেশ করি- 
লেন; হে মতিমন্! ঘণ্টাকর্ণ এবং মহোদর ! 
তামরা সত্তর কাশীতে যাইয়! তত্রত্য বৃত্তান্ত 
সকল অবগত হইয়। আমার নিকটে উপস্থিত 
হও। উহার! এইবপে ধিবের আদেশে কাশীতে 
গমন কন্তত তথায়ই অবস্থিত হইয়! অন্যাপি 
কোথাও গমন করেন না। গণাধিপ ঘন্টাকর্ণ 
তথায় থাকিয়া ঘটাকর্ণেখ্বর নামক শিবলিঙ্গ 
প্রতিষ্ঠা ও তাহার স্বানার্থ একটা কুণ্ নির্বাণ 
করিলেন। তীহারাই পুরিকে মহোদর ও 
মহোদরেশ্র নামক শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়৷ 
নিয়ত শিবারাধনাপর হইয়। অদ্যাপি বিরাজ 
করিতেছেন। হে মুনে! কাশীতে মহোদরে- 

শ্বর লিঙ্গের দর্শনে মানব আর কখন জননী 
জঠরে প্রবেশ করে না। ঘণটাকর্ণহুণ্ডে ল্গান 
করিয় বিশ্বেশ্বর দন করিলে যত্রতত্রযূত মান- 
বের কাশামত্যুর ফল হইয়া থাকে। এ তীর্থে 
যথাবিধি শ্রাদ্ধকাবী নিজ পূর্ববপুরুষগণের উদ্ধার 
করিয়। থাকে । অন্যাপি প্র কুণ্ডে ক্ষণকাল 
নিমগ্ধ হইয়। শিবের ধ্যান করিলে, ভগবানের 
পুজার ঘ্টানিনাদ শ্রবণ করা! যায় । পিতৃগণ 
সর্সদাই নিজ অধস্তন পুরুষের হস্তে এ তীর্থ 
তিলোদক প্রার্থন৷ করিয়া থাকেন। হেমুনে! 
বন্ধতর লোক প্র তীর্থে পিতৃপুরুষের ত্র 
করিয়াছেন বলিয়৷ তদ্ব'শজাত ব্যঞিরা কাশীতে 
& স্থানে পিকপুরুষের উদৃককাধ্য করিয়া অভি- 
লাষ পূর্ণ কক্সিয়া৷ থাকেন। ক্কার্ভিকেয় কহিলেন, 
হেমুনে! মহাদেব খণ্টাকর্ণ ও মহোষ্গরেরও 
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বিলম্ব দেখিয়া! অতি বিশ্লয়সহকারে পুনঃ পুনঃ 
শিরশ্চালন! করিয়া মৃদ্হান্তপুর্ধবক চিন্তা করিতে 
লাগিলেন, হে কাশি! তোমাকে আমি মহা- 

মোহন বিদ্যা বলিয়াই জানি। প্রাচীনগণ 

কাশীখণ্ড 

পিঙ্গলেশ্বরের পৃ! করিলে মানবের, শিবের 
সহিত তন্ময়ত৷ হইয়! থাকে । প্ররূপ কুকুটাণ্ডা- 
কৃতি কুকুটেশ্বরের প্রতি ভক্তি করিলে আর 
কখন গর্রযন্ত্রণা ভূগিতে হয় না। কার্তিকের 

। তোমাকে মহামোহহারিনী বলিয়৷ নির্দেশকরেন, | কহিলেন, হে মুনিবর 1 মহাদেব কাশী হইতে 
কিন্তু তুমি যে মহামোহকারিণী, ইহ! তাহারা 
বিদিত নহেন। আমি যাহাকেই তোমাতে 

পাঠাইতেছি, সকলেই তোমার মায়ায় মোহিত 
হইতেছে; ইহা জানিয়াও আমি ক্রমশ: 
সকলকেই পাঠাইব। হে কাশি! বিধি প্রতি- 
কূল থাকিলেও নিয়ত অধ্যবসায়বলে অনুকলতা 

করিয়া থাকেন বলিয়া বিচক্ষণ ব্যক্তিরা কলাচ 

উদ্যম ত্যাগ করন না। তাহার দৃষ্টান্ত 
গরমনোদ্যত চন্দ ও হধ্য , পুনঃপুন্ঃ বাহু কর্তৃক 
গ্রস্ত হইয়াও গমূনে অবহেলা করেন না! 
বিধি প্রতিকূল হইয়াও একদিকে নিয়ত কার্ধ্য 
ব্যাহত 'করিয়াও, অত্যন্ত অধ্যবসায়ীর পক্ষে : 
স্ব়ংই -অনুকুল হইয়া থাকেন। পূর্বার্জিত 
কর্মকেই দৈব বলে। বিচক্ষণ ব্যক্তির সেই 
দৈবকে খণ্ডাইবার জন্ত দিশেষ যত কর! 
উচিত। পাত্র ভোজা, ভোক্তার হস্তের ও 

মুখের ক্রিরা ব্যতিরেকে যখন দৈবের সাহায্যে 
স্বয়ং মুখে প্রবেশে করিতে পারে না। মহাদেব 
এই প্রকারে উদ্যমকেই দৈবজেতা বলিয়া 
নিশ্চয় করত সোমনন্দী, নশ্দিষেণ, কাল, পিঙ্গল 
ও কুকুট নামক অপর পঞ্প্রমথকে কাশীতে 
প্রেরণ করিলেন। যেমন কাশীনত জীব আর 
সংসারে আমে না, তদ্রপ তাহার! পাঁচজনও 

কাশী হইতে ন! ফিরিয়। মহাদেবের সন্তোষার্থে 
স্ব স্বনামে শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়া মোক্ষধাম 
কাশীতেই অবস্থান করিলেন। ভক্ত মানব, 
আনন্দবনে সোমনপ্দীগ্ররকে দর্শন করিলে সো'ম- 
লোকে পরমানন্দ ভোগ করে। তাহারই 
উত্তরদিকে নুন্দিষেণেখ্বরের দর্শনে জীবের 
আনন্দসেন! প্রাপ্তি ও মত্যুজয় হইয়। থাকে। 
গঙ্গার পশ্চিমোত্তরভাগে স্থাপিত, কালেশ্বর 
নামক শিবলিঙ্গের নিকট প্রণত হইলে কাল- 
তয় দূর হয়। উহারই উত্তরে প্রতিষ্টি 

| সোমনন্দী প্রভৃতি পঞ্চপ্রমথেরও কোন বার্তী 
| না পাইয়। বলিতে লাগিলেন, বিশেষ বিবেচনায় 
1 দেখা যাইতেছে ইহাতে আমার কার্যই সিদ্ধ 
: হইতেছে , আমার সকল পরিজনেরা৷ তথায় 
৷ গমন করুক, কারণ মায়াবী ও বীর্যশালী 
. প্রযথগণ তথায় যাইলে, নিঃলন্দেহে আমরই 
৷ গ্রমন করা যাইবে । যাহ।রাই আমার আত্মীয়, 
৷ তাহাদের সকলকেই তথায় ক্রমশঃ পাঠাইব, 
। সকলের শেষে আমিও গমন করিব আদিদেব 

৷ এইরূপ নিশ্চয় করিয়। কুস্তোদর, ময়ুর, বাণ ও 
! গোকণ, এই চারিটা গণকে তথায় পাঠাইলেন। 
তাহার! মায়ার সাহায্যে শীঘ্র কাশীতে আসিয় 

৷ নাশ উপায়ে রাজ। দ্বিবোদাসকে ধর্মচ্যুত 
। করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। পরে 
তাহাতে অপার হইরা কাশীতেই থাকিলেন 
এবং প্রত্র সন্তোষ, ভৃত্যের সহস্র অপরাধ- 
ভণক বিবেচনা করিয়া শিললিঙ্গের আরাধন৷ 
করিতে লাগিলেন! আর বিবেচনা করিলেন, 

কাশীতে যথাবিধি শিবলিঙ্গের উপাসন! করিয়া 
প্রভুর নিকট সহত্র অপরাধ হইতে মুক্তি 
পাইব। একবার শিবলিঙ্গের যথাশাস্ত্র পৃজা 
করিলে শিবের যাদ্বশ সন্তোষ হয়, বল দান, 
যজ্ঞ, তপগ্চা, ব্রতাদিংকরিলেও তাদৃশ সন্ত 
হন না। যিনি লিঙ্গার্চনবিধান অবগত হইয়া 
লিঙ্গার্চনেই সর্কদ! আসক্ত থাকেন,তীহার ছুইটা 
মাত্র নম্ন থাকিলেও তিনি সাক্ষাৎ ত্রিনয়ন 
হন। শতশত গোদান ব! নুব্ণনানে যে ফল 
পাওয়া যায় না, একমাত্র শিবলিঙ্গের অর্চনায় 
গেট ফল লাভ করা যায়। অশ্বমেধাদি যজ্জেরও 
'তারুশ ফল নহে, শিবলিঙ্গের পুজায় ধাদৃশ 
ফল হইয়৷ থাকে। যথাবিধানে শ্নাপিত শিব. 
লিঙ্গের ন্নানীয় জল যাহার উদ্রে তিনবার 
প্রবেশ করে, তাহার ত্রিবিধ পাপ বিনষ্ট হয় .. 
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লিনন্সপনজলে যাহার মস্তক অভিষিক্ত হয়, অতএব মুক্ত জীবের 'কোটি অংশের একাং- 
সেই নিষ্পাপ মানবের গন্গান্গানে প্রয়োজন 
থাকে না। অচ্চিত শিবলিঙ্গ দর্শন করিয়া 
যে ব্যক্তি প্রণত হয়ঃ এ জগতে আর সে 
আসিবে কিনা, এইরূপ সন্দেহ হইয়া থাকে। 
ভক্তিমহকারে শিবণিলগস্থাপক মানব সপ্তুজন্মা- 
জ্জিত পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া স্বর্গে গমন 
করিয়া থাকে। প্রমথগণ এইরূপ মনে মনে 
বিচার করিয়! শিবের ভ্রোধশান্তির জন্য নিজ 
শিজ নামে সর্বপাতকনাশন লিঙ্গ সকল স্থাপন * 
করিলেন। ল্লোলার্কের সমিধানে কুস্তোদরেশখবর 
নামক শিবলিঙ্গ নিরাজিত আছেন, 
ত্ৰাহার দর্শনেজীবের শিবলোক গমন 
নিশ্চিতই হইয়া থাকে তাহার পশ্চিমে 
অসিসন্নিকটে অবস্থিত মযুরেশ্বরের পুজা 

শেরও উপযুক্ত নহে; যে কাশীতে মরিলে 
জীবগণ, কৃতাঞ্জলি ব্রহ্মা দেবগণের নিকট 
হইতেও প্রণাম পাইয়া থাকেন ; যে কাশীতে 
শবও পবিত্র বলিয়া আমি স্বয়ং তাহার কর্ণ 
স্পর্শ করিয়া থাকি। যাহার কঠ হইতে বার- 
্রয্ন কাশীনাম উচ্চার্রিত হইয়া থাকে, তাহা 
অপেক্ষ। এ জগতে পবিত্র পদার্থ আর কিছুই 
নাই। যাহার! কাশীকে ধ্যান করে বা দেবা 
করে, তাহারা আমারই ধ্যান ও আমারই সেব! 
করিয়৷ থাকে । যাহার চিত্ত সর্বদা কাশী. 
সেবায় অনুরক্ত, তাহাকে আমি সযত্বে হ্দয়- 
মধ্যে বীধিয়া থাকি। ষে স্বয়ং কাশীবাসে 
অপারক হইয়া অপ্পর ব্যক্তিকে অর্থসাহায্য 
করিযু&বান করায়, তাহাকেু কাশীবাসের ফল 

করিলে আর জঠরযাতনা ভুগিতে হয় | দিয়া থাকি। যাহারা ধৈর্ত্যাবলম্বনপুর্ব্বক 
না। তৎপশ্চিমে প্রতিষ্ঠিত বাণেশ্বর লিঙ্গের 
দর্শনমাত্রেই সকল পাপ দূর হয়। অন্তগুহের 
পশ্চিমন্থারে গোক্ণেখর বিরাজ করিতেছেন । 
কাশীতে সেই মহালিন্ের পুঞ্জায় সকল বিদ্ব 
দুরীভৃত হয়। এ গোকর্ণেশ্বরে ভক্তিমান্ 
ব্যক্তির মৃত্যুকালে সকল স্থানেই সম্পূর্ণ জ্ঞান 
থাকে। কার্তিকেয় কহিলেন, গণনায়ক ভগ- 
বান, এ চারি জনেরও প্রত্যাগমনে বিলম্ব 
দেখিয়া কাশীর অপারমাহমা বর্ণন করিতে 
লাগিলেন। মহাদেব কহিলেন, ধিনি এই 
চর্রাচর বিশ্বকে ভ্রমণ কুরাইতেছেন, কাশীই 
সেই শরীরিনী বিষুমায়া। লোকে শী, দত্র, 
গৃহ, ক্ষেত্র, ধনাদি পরিত্যাগ করিয়া মরণ 
পধ্যস্ত যে কাশীর উপাসনা করিয়। থাকে এবং 
যথায় মরিলেও লোক ভীত হয় ন', সেই; 
কাশীতে অবস্থিত প্রমথগণ কাধ্যে অবহেলন 

মৃত্যুকাল পধ্যন্ত কাশীতে বাস করে, তাহা- 
দিগকে জীবনুক্ত বলিয়। লোকে পুজা ও বন্দন৷ 
করিয়া থাকে । মহাদেব এইকূপে কাশীগুণা- 
বলি ব্ণন করত অবশিষ্ট প্রমথদিগকে আহ্বান 
করিয়া সাদরে কাশীতে প্রেরণ করিলেন। 
মহাদেব কহিলেন, হে পবিভ্রহ্গ্য় তারক! 
ধখায় দিবোদাপ রাজ্যপালন করিতেছেন, তুমি 
সেই কাশীধামে গমন কর। হে তিলপর্ণ! 
হে স্থুলকর্ণ! হে দৃমিচণ্ড! হে প্রভাময় ! 
হেলুকেশ! হে বিশ্দতে! হেছাগ! হে 

কপর্দিন! হে পিঙ্গলাক্ষ! হে বীরভদ্র ! 
হেকিরাত! হে চতুন্ুখ! হেনিকুস্ত! হে 
পঞ্চাক্ষ ! হে ভারভূত! হে ত্যযক্ষ! হে 
ক্ষেমক! হে লাঙ্গলিন! হে বিরাধ! হে 
হুমুখ! এবং হে আষাঢ়! তোমরা সকলেই 
কাশীতে গনন কর। কাত্তিকেয় কহিলেন, 

করিয়াও কি হেতু ভীত হইবে ? যথায় মৃত্যুই ৷ হে মুনে! তখন প্রভুভক্ত মহাত্া কাধ 
মঙ্গল, ভম্মই দেহের ভূষণ, কৌপীনই বসন) 
যে স্থানে শ্রীমতী মোক্ষলক্ষমী-_ মত, দরিদ্র, 
ধনী, ব্রাহ্মণ বা চাগডালকেও তুল্যপ্রেমে আলি- 
শ্রন করেন; এ জগতে সেই কাশীর তুল্য 
।কেহই নাই। _ইন্দাদিদেবগণও যে কাশীমূত 

দৃঢপ্রতিজ্ঞ প্রমথগণ), শিব্রে আদেশ পাইয়া 

অবিমুক্ত ক্ষেত্রে গমন করত নানারপ মায়ার 
সাহায্যে বইবিধ রূপধারণ "পূর্বক একা গ্রচিত্তেঃ 
দিবোদাসের ছিদ্রানুসন্ধানে ভ্রমণ করিতে 
লাগিলেন; কিন্তু বহু আয়াসেও সেই বুজুর 



২৩৪ 

' কোন ছিদ্রই না পাইয়। নিজ নিজ বহুকাল- 
সঞ্চিত যশ মলিন হইল দেখিয়া “আঃ! ইহা 

.- কি হইল" এই কথা বলিয়া! আপনাদের নিন্দা 
.. করিতে লাগিলেন। গণসমুহ কহিতে লাগি- 
" লেন, আমরা এতাবৎ এখানে আসিলাম 

কাহাকেও বশীভূত করিতে পারিলাম 
না; এতকাল যে প্রভুর নিকট সম্মান 
পাইযাছি, তাহাকে ধিক ! মহাদেব আমা- 
দিগকে বহু এাম্মানে, বহু দানে ও বহুআদতে 
দয়া করিতেন) শেষে সেই দয়ার প্রতিফল 
কি এই হইল! এক্ষণে প্রভুক্কাধ্যে অবহেলা 
করিয়া শেষে তমোময় দুরপ্ত লোকে বা 
করিতে হইবে। যাহার! প্রভুর আদেশ হুসম্প 
ন৷ করিয়া স্বস্ছন্দুশরীরে অবস্থান করে, তাহা - 
দিগের ছূর্গতির সীমা থাকে না। যেখ্ড়ুত্যের 
পুর্বে প্রচুর নিকট সম্মানিত হইয়। তাহার 

_ কত্তব্যকন্মে অনবধান করে, তাহাদের অভিলাধ 
কদাচ পুর্ণ হয় না; অথবা প্রনুকাধ্য না করিয়া 
প্রভুম্মীপে যে লজ্জাহীন ভূত্য মুখ দেখায়, 
তাহা হইতেই এই ধরার খাদুশ অধিক ভার 
হইয়। থাকে, তাদুশ ভার পর্কৃত, সাগর ৭া 
বৃহৎ বুহৎ বুক্ষ থাকিয়াও হয় না। আমর! 
পুরাণবার্তী শুনিয়াছি, হুতরাং এই কাশী 
কিছুতেই পরিত্যাগ কবিব না। শুনিয়াছি, ! 
যাহারা পাগী অথবা ধন ও আদু যাহাদের অল্প : 
হইয়াছে, সেই নিকুপায় জীবের কাশী ভিন্ন: 

উপায় নাই। যাহার কুত পাপক্বের জন্য : 
৷ সমীপে, পবিশধতীশ্বর' নামে প্রতিষ্ঠিত শিবের অনুতপ্ত হইয়া থাকে, তাহার! যি আসি- 

রর সকল অনুতাপানল হইতে খুক্তিলাভ । 
করিয়া থাকে এবং যাহার৷ প্রভুহিৎসা মিছে | 
কিংবা কৃতদ্ব ও বিশ্বাসঘাতক তাহাদের এই 

কাশীখণ্ড। 
যেহেতু স্বয়ং চিত্রগ্রপ্ত যে কাশীবাসীর অন্ু- 
সন্ধান প্রাপ্ত হন না, তথায় সামান্ত মনুষ্যের 
পে বিষয় জানা অতি ছুঃসাধ্য এবং এই কাশীতে 
ধাহারা লিঙগপ্রতিষ্ঠ : করিয়া অবস্থান করেন, 
স্বয়ং ধর্মরাজও সেই অসীমতেজাদিগের অন্ত 
প্রাপ্ত হন না। হে মুনিবর কুত্তযোনে ! এই- 
রূপে কাশীতে থাকিয়াই প্রমথগণ শিবলিঙ্গের 
আরাধনা করিতে লাগিলেন। তদবধি তাহারা 
কাশীতেই থাকিলেন। হে মুনে! তাহাদের 
মধ্যে গণাধিপ তারক, জীবের জ্ান্প্রদূ তার- 
কেন্বর নামক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করিয়া 
তাহারই সেবায় অদ্যাপি আসক্ত রহিয়াছেন। 
মান্বগণ তারকেশ্বরভক্ত হইলে সহজেই তারক 
জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে। তিলপর্ণ নামক 
গণশ্রে্&ঠ তিলপ্রমাণ ণতিলপণেখির নামক শিব- 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, ধাহার দর্শনমাত্রে লোক 
নিষ্পাপ হইয়া খাকে। তাহারই নিকটে 
গলকর্ণেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ আছেন, যাহার 
পুজা করিয়া জীবগণ মদগতি লাভ করে। 
ইাহার পশম প্মিচণ্ডেষ্বর নামক কান্তিময় 
শিবলিঙ্গের আরাধনা করিলে পাপভয় থাকে 
না। প্রভাময়েশ্বর' নামক শিবলিঙ্গ দর্শন 
করিলে জীব অন্তস্থানে মরিলেও প্রভাময় 
বিমানে আরোহণপুর্দক শিবলোকে গমন করে 
এবং হরিকেশবনে, মহুকেশেশর' নামক শিবলিঙ্গ 
আছেন; তাহাকে দর্শন করিলে জীব পুনরায় 
জঠরযাতনা ভোগ «করে না। ভীমচণ্ডীর 

পুজা করিলে জীবের উৎ্কট প পরাশিও দূর 
হয় এবং চরমকালে মোক্ষপদ তাহার করস্থ 

। হয়। এরূপ পিত্রীখর নামক শিবলিঙগের 
কাশীক্ষেত্র ব্যতীত অপর উপায় নাই। প্রমথ ূ সমিধানে “ছাগেশ্বর” নামে এক মহালিঙ্গ প্রতি- 

...গ্লণ এইরূপ পৌরাণিক খাতার উপর বিশ্বাস ৷ তি আছেন; তাহাকে দর্শন করিলে আর 
'ঝলাধিয়! রাজ দিবোদাসকর্তৃক প্রজ্ঞাত থাকিয়া ; কখন জীবের সংসারে আসিয়৷ অনুক্ষণ পাপী 
কা্লীতেই বাস করিতে লানিলেন। সেই রাজা | হইতে হয় না। 

« দিবোধাস অসামান্ঠবুদ্ধিজীবী হইয়াও শিব-; 

চি শন লীনা দেবগণকে জ্ঞাত | 
বিজিত রিির নহে: 

ত্রিপঞ্ধাশ অধায় সমাপ্ত ॥ ৫৩ ॥ 

০ 



চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায় । 

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায় 

পিশাচমোচন। 

বন্দ কহিলেন, হে কুম্তসত্তব! আমি | 
কপাদ্রাশ লিঙ্গের পরম মাহাত্য কনি করি- 
তেছি, অবহিতচিতে শ্রবণ কর। মহাদেবের 
অতি প্রিয়পাত্র, কপদ্র্ণ নামে এক গণনায়ুক 
ভগবান্ পিত্রীশের উত্তরভাগে এই শিবলিঙ্গ 
স্থাপন করিয়া ইহার সম্মুখে বিমলোদক নামক 
কুণ্ড খনন করিয়াছিলেন। এই কুণ্ডের জল- 
স্পর্শে মন্ষের মালিন্ত দর হইয়া থাকে। 
এতদ্বিষযয়ে এক ইতিহাস আছে, বলিতেছি 
শুন; ইহা শুনিলে পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। 
পৃর্্বকালে তেত্রামুগে বালীকি নামে একজন 
পরমশৈব, ভগবান কপদ্দাশের অর্চনারপ তপ- 
স্তায় নিমগ্ন ছিলেন। একদ|। তিনি হেমভ্ত- 

কালে অগ্রহায়ণ মাসে বিমলোদক ম্হাতীর্থে 
মধ্যাহন্নান সমাধা করিয়া আপদমস্তক ভঙ্গ 
ল্ান করিলেন। পরে শিবলিঙগের দক্ষিণভাগে 
মধ্যাহ্ুকৃত্য ও মন্তকে ভম্মমক্ষণ করিয়। 

' মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা সমাপনান্তে “নমঃ শিবায়” এই | 
পঞ্চাক্ষর মন্ত জপ ও কপদ্দাশ দেবের ধ্যান | 
করত প্রণাম করিতে করিতে বামাবর্ডে প্রদ- | 
ক্ষিণ করিতে লাগিলেন। যতিগণ দক্ষিণা- 
বর্তে, ব্রন্গাচারীরা বামাবর্তে এবং গুহস্থ বাম ও 
দক্ষিণাবর্তে মহাদেবের নিত্য প্রদক্ষিণ করিবে। 
যথায় লোমহৃত্রদ্ব় ও বিচ্ুমন্দির বর্তমান 
আছে, তথায় দক্ষিণাবর্তে প্রনক্ষিণ করিবে 
না বৃষ, চণ্ড, বৃষ, সোমহাত্র পুনরায় বুষ, 
চণ্ড, সোমহৃত্র এবং চণ্ড ও বৃষ এই কমে 
শস্ভুর প্রদক্ষিণ করিবে; সোমহৃত্র কদাচ 
লঙ্ঘন করিবে না। সেই মহাতপন্বী এই- 
রূপে প্রদক্ষিণ করিয়া ও তং ডুং হুং ডুং জং 
ডুং এই মন্ত্র উচ্ছিঃস্বরে পাঠ পুন্বক ষড়ুজাদি 
স্বরে অঙ্গভঙ্গীক্রমে নৃত্য ও হস্ততালের মহিত 
আবী রাগিনীতে আনন্দে গান করিয়া সেই 

গীয়োবরভীরে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় 

দাগ ও শিরাল, গু 

২৫. 

দেখিতে পাইলেন-_তথায় এক ভীষ্পাকার . 
ঘোর রাক্ষস দণ্ডায়মান রহিয়াছে । তাহার: : 
ললাট দেশের অস্থি, কপোলস্থল ও মুখ শুদ্ধ; 
লোচনদ্বয় ঈষংপিঙ্গল ও কোটরে প্রবিষ্ট; 
কেশ উ্ধীস্থ ও তাহার অগ্রভাগ রক্ষ ও বিদীর্ণ । 
রাক্ষদের গ্রীবা স্থূল ও দীর্ঘ, নাসিক! অতি 
নিয়, ওট শুক্ধ, দত্ত অতি দীর্ঘ, মস্থক দীর্ঘ ও 
বিস্তুত, কর্ণের উপরিভাগ লম্বমান, শাশ্ররাজি 
পিঙ্গল বর্ণ, জিহ্রা দীর্ঘ লকৃলক্ করিতেছে, 
বাটিকা (ঘাড়) অতি বিকৃত, কণ্ঠের অধোভাগের 
অস্থিদ্ধ় বাছির হইয়াছে। স্বনধদ্বয় দীর্ঘ হওয়ায় 
তাহাকে উৎকট দেখাইতেছে, বাম ও দক্ষিণ 
বাঙ্নুলের বিবর নিমগ্ন হইয়া গিয়াছে। খর্ব 
হঞ্জদুয় গুক্ধ, তাহাডে অঙ্গুলিগুলি পরস্পর 
বিঃ ্, তদগ্রে সুল নখাবন্ী নতমুখ রহি- 
য়াছে।€ তদীয় ক্রোড়দেশ রাক্ষ ও ধূলিধূসরিত, 
উদরচন্থব পৃষ্ঠসংলগ্র. কটাদেশের উপরিভাগে 
পৃষ্টবংশের নিয়ভাগ মাংসরহিত, কটিথয় 
ল্গিত, মুক্ষ, শুক, মে হু, উরুদেশ দীর্ঘ 
তাহাতে মাংস নাই, জানুৰয় স্থল, জগ্বাদেশ 

&ন্ফ স্থানের অস্থি মোটা, 
পদদ্বয় ম্মতি বিস্তৃত-_ তাহাতে কশ দীর্থ বক্র 

অঙ্গুলি রহিয়াছে । সেই বৃদ্ধ-তপস্বী এইরূপ 
বিকট ভীষণারুতি, আস্থচন্াবশিষ্ট, শিরালদেহ, 
অতি লোমশ, মুত্তিমান্ ভয়ান্করসের ্থায় 
সর্দপ্রানিভয়ঘর, জ্দয়াকল্পী, দাবদদ্ধ বৃক্ষের 
গায় কৃষ্তবর্ণ, চঞ্চল-নয়ন হ্বুধাত ও অতি 

বিষ্ভতঃখ সেই রাক্ষসকে সম্মুখে দেখিয়া 
বীরতাবে জিন্স! করিলেন, তুমি কে? এই 
স্থানে কোথা! হইতে আসিয়াছ? ভোমার 
এতারশ দশা! কেন ধটিয়াছে ? হে রাক্ষস! 
আমি কুপাক্জানে জিজ্ঞাসা করিতেছি, নির্ভয়ে 
বল; নতুবা আমরা বিভুতি কম পরিধান 
করি, শিবনাম মহাস্ম ধারণ করি- আমবা 
তাপস; তাদৃশ রাক্ষসের নিকট আমাদিগের 
কিবিনমাত্রওভয নাই। তখন রাক্ষদ, কপালু 
তপোধনের এই বাক্য শুনিয়া! প্রীত হইয়৷ কতা 
গুলিপুটে বলিল, হে ভগবন্ ভাপসব্র! যদি 
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আপনার অনুকম্পা হইয়! থাকে, তবে আত্ম- 
বুস্তান্ত বলিতেছি, ক্ষণকাল অবহিতচিত্তে শ্রব্ণ 
করুন। গোদাবরী-তীরে প্রতিষ্ঠান নামে এক 
দেশ আছে; তথায় আমার বাস ছিল। আমি 

, ব্রাহ্মণ, অী্ঘস্থানে প্রতিগ্রহ করিতাম। সেই 
কর্মফলে আহি ঈদৃশ গণি প্রাপ্ত হইয়ারছি। 
বৃক্ষজলশুন্য অতিভীষণ মরুভ্রমে আমায় বহুতর 
কালযাপন করিতে হইয়্াছিল। হে মুনে! 
সেই মরুড়মে কালযাপন কালে অসম্থ হ্ুধা, 
তৃষ্ণা, শীত ও' আতপ সমস্তই সহ্য করিয়াছি- 
লাম ;--অধিক কি, গাত্রীয় বন্্ পধ্যন্ত ছিল 
না। বর্ধাকালের মুষলধারে দিবারাত্র বৃষ্টি ও 
প্রবল ঝড় আমার পৃষ্ঠের উপর দিয়া গিয়াছে। 
যাহারা তীর্থস্থলে দান গ্রংণ করে ও পর্ববকালে 

“দান করে না, তাহারা মহাচুঃখের মূলীভূত এই 
রাক্ষসযোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে মুনে! 
এইরুপে তথায় বহুতর কাল অতিবাহিত হইলে 

আমি একটা হুর্যোদয়কালে সন্ধ্যাবিধি-বর্ভিত 
মল-মুত্র ত্যাগ করিয়া শৌচাচমনগৃন্ত এক 
ব্রাহ্মণকুমারকে আসিতে দেখিলাম । আমি 
তাহাকে মুক্তকচ্ছ, অশুচি ও সন্ধ্যাবর্জিত 
দেখিক়া ভোগ-বাঞ্ধায় তাহার শরীরে প্রবিষ্ট 
হইলাম। হে মুনে! আমার অভাগ্য বশতঃ 
সেই ত্রাহ্গণপুত্র অর্থলোভে কোন একজন 
বণিকের সহিত এই কাশীনগরীতে প্রবেশ 
করিল। হে মুনিসবম ! সে পুরীমধ্যে যেমন 
প্রবেশ করিল, অমনি আমি তদীয় পাপরাশি- 
সহ ক্ষণকাল মধো তাহার শরীর হইতে বহি- 
গত হুইয়া বাহিরে থাকিলাম। কারণ, হে 
ভপোনিধে! শিবের আজ্ঞায় বারাণসীতে 
মার্শ প্রেতজনের ও মহাপাতকের প্রবেশাধ- 
কার নাই। অন্যা্প দেই পাপথুলি তাহার 
বহির্গমন অপেক্ষায় মীমাস্থ প্রমথের বাহিরেই 
অবস্থান করিতেছে । হে তপোধন! এই 
আজ, কাল বা পরব সে বহির্গত হইকে 
এইরূপ আশা করিয। আজ পরাস্ত আমরা 

াইয়াছি, কিন্ত অ্যাপি সে বহির্গত হইল না। 
সারা নিরাশ হই লাই, কেবল আশা- 

কাশীখণ্ড। 

পাশে বন্ধ হইয়৷ নিরবলম্বনে অবস্থান করি- 
তেছি। হে তপদ্ষিন্! অদ্যকার অভভুত টন 
বলিতেছি, শ্রবণ করুন। সেই শ্ঘটনায় বোধ 
হইতেছে, অচিরে অত্বি শুভ ঘটিবে। আমর! 
প্রতিদিন হুঘার্ত হইয়া আহারান্বেষণে প্রয়াগ- 
পর্য্যন্ত গমন করি, কিন্তু কোথায়ও কিক 
প্রাপ্ত হই না। সর্বত্র প্রতি কাননে ফলবান্ 
অসঙ্য বৃক্ষ. প্রতি পদক্ষেপে ভূতলে নির্মল 

সলিলাধার বৃতর জলাশয়, রা অপ-. 
রাপর অনঙ্যেয় ভক্ষ্যদ্রব্য ও বিচিত্র ভুরি ভূরি 
পানীয় দ্রব্য রহিয়াছে; কিন্তু তাহা আমা- 
দিগের দৃষ্টপথে পতিত হইবামাত্র দূরে__-বহ- 
দূরে চলিয়া! যায়। হে মুনে! আজ 'দবাৎ 
একজন চীরধারী সন্যাীকে আস্তে দেখিয়া 
নধায় পীড়িত থাকায় তাহাকে 'বলপূর্ববক 
আক্রমণ করিয়| ভক্ষণ করিব, ইহ! ভাবিয়া সত্বর 
তাহার নিকটে গমন করিলাম। যেমন তাহাকে 
অক্রমণ করিতে যাইব, অমনি তাহার মুখকমল 
হইতে বিদ্ুহারী পবিত্র শিবনাম নির্গত হইল। 
সেই শিবনাম শ্রবণমাত্র মদীয় পাপ দুরীভত 
হইল, আমি তৎক্ষণাৎ এই পুরীতে প্রবেশ 
লাভ করিলাম; সীমারক্ষক প্রমথগণ একবার 
দৃক্পাতও করিল না। শিবনাম যাহাদের 
শ্রধণে প্রবেশ করে, যমরাজও তাহািগের 
প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না। আমি এই মাত্র 
তাহার সহিত পুরীর মধ্যসীমায় উপ- 
স্থিত হুইয়াছি; কিন্তু সেঈ চীরধারী মধ্যে 
প্রবেশ করিলেন, আমি এই স্থানেই অবস্থিত 
আছি। হেমুনে! এক্ষণে আপনাকে দেখিতে 
পাইয়া আমি কৃতার্থ হইলাম। হে কৃপালো ! 
এই দারুণ রাক্ষমযোনি হইতে আমাকে উদ্ধার 
করুন। তখন কৃপালু তপোধন, রাক্ষসের 
এই বাক্য শ্রবণ করিয়৷ মনে মনে ভাবিলেন, 
্বার্থপরায়ণ মনুষ্যগণে ধিকৃ! পণ্ড, পক্গী, মুগ 
প্রর্ততি সকলেই আপন উদর ভরণ কারা 
থাকে। যে পরোপকারা, এই, সংসারে সেই 
ধন্য । অদ্য আমি এই শরণাগত রাক্ষসকে নিজ 
তগোব্যয়ে নিঃসংশয় উদ্ধার করিব। তিনি: 
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মনে মনে এইরূপ বিবেচনা করিয়া বলিলেন, 
হে পিশাচ! পাপাপনোদনের জগ্ত এই বিমলো- 
দক সরোনরে স্নান কর, এই তীরের প্রভাবে 
ও ভগবান্ কপদ্দাশঙ্কে দর্শন করিলে অদ্য 
ক্ষণকাল মধ্যে তোমার পিশাচত্ব দূর হইয়। 
যাইবে। সেই রাক্ষল, মুনির ঈদৃশ বাক্য 
শ্রবণে গীত হইয়া, হাহাকে প্রণাম করিয়া 
কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, হে নাথ মুনিসতম ! 
দেবতারা ইতস্তত; জল রক্ষা করিতেছেন, 
ন্নানের কথা দূরে থাকুক, জলপান-_-অধিক কি, 
জলম্পর্শই আমার দুর্লভ বোধ হইতেছে। 
রাক্ষমের এই কথা শবণে অতি গ্লীত হইয়। 
জগহুদ্ধারক্ষম সেই তপস্বী কহিলেন, ধর এই 
বিভূতি, লালাটফলকে অক্ষণ কর) ইহার 
এতাৃশ আশ্চধ্য মহিম। যে, স্বয়ং প্রেতনাথ 
কোন মহাপাতকী জনেরও কোন বাধা করেন 
না, কাহার কি্গরগণ--কপালে ভম্ম দেখিলে 
পাশুপাতাস্ত্য়ে অস্ভিধবজাঙ্গিত জলাশয় দর্শনে 
পথিকের স্তায় দূরে পলায়ন করে, যে ব্যক্তি 
শিবমন্ত্র উচ্চারণপুর্র্বক অন্গে নিড্ুতিরূপ বর্ষ 
ধারণ করে, হিংঅ জস্তগণ তাহার নিকটে 
আসে নাঁ। যে জন শিবমন্ত্রপুত ভম্ম কপাল, 
বক্ষুস্থল ও বাঁহুমূলে ধারণ করে, তাহাকে 
হিতশ্রকগণ হিৎসা করে ন। “সকল হুষ্ট জন্ত 
হইতে অহনিশ রক্ষা করে বলিয়া রক্ষা; 
ভূতিকারিণী বলিয়! বিভূতি , ভাসন ও ভন 
হেতু ভম্ম; প্রাংশুকান্ণুক বলিয়া পাংশু ও 
পাপক্ষারণ হেতু ক্ষার__ ইহাকে পণ্ডিতের! 
বলিয়। থাকেন। তিনি এই কথা বলিয়া কৌটা 
মধ্য হইতে ভম্ম গ্রহণ করিয়৷ রাক্ষসহস্তে 
অর্পণ করিলেন। সেই রাক্ষমও শ্রদ্ধাপুর্দক 
তাহা লইয়া কপালে মাধিল। তখন জলরক্ষক 
দেবতাগণ তাহাকে ভম্মধারণপুনর্বক পান, ও 
অবগাহন করিতে দেখিয়া! কিবিস্মাত্র বারণ 
করিল না। পরে স্লান ও সলিল পান করিয়৷ 
সেই জলাশয় হইতে উঠিবামাত্র তাহার পিচা- 
শত অপগত হুইয়! দিব্যদেহপ্রাপ্তি হইল । সে 

ই 

অনুলিপ্ত হই! বিমানে আরোহণপুর্ব্বক পবিভ্র 
মার্গ অনুসরণ করিল । আকাশপথে গমনকালে 
সে তখন সেই তপন্বীকে নমস্কারপুরবর্বক উচ্চ. 
স্বরে বলিল, হে ভগবন্! আপনার কপায় 
আমি অতি ঘ্ণিত পিশাচযোনি হইতে মুক্ত 
হইয়াছি ও এই ভীর্থের মহিমাবলে দিব্যদেহ 
লাভ করিয়াছি। অদ্যাবধি এই তীরের 
নাম পিশচমোচন হইল, ইহাতে হ্বান 
করিলে অপরেরও পিশাচত্ব দ্কু হইবে। যে 
মানব্গণ মহা :ণ্যজনক এই তীর্থ স্নানপুর্ব্বক 
সন্ধ্যা ও তর্পণান্তে পিতপুরুষের উদ্দেশে পিগু- 
দান করিবে, তাহাদিগের পূর্বাপিতামহগণ যদি 
দৈবাৎ পিশাচভাব প্রাপ্ত হইয়। থাকে, তাহা- 
রাও তাহা ত্যাগ করিয়ী মদগতি প্রাপ্ত হইবে। 
হে তঞ্জাধন! অদ্য অগ্রহায়ণ মাসের শুরু" 
চতুর্দশী, অব্য ইহাতে শ্গানাদি কার্যে পিশাচত্ব 
মোচন হইবে । যাহারা এই তিথিতে বর্ধে 
বর্ষে স্নানাদি করিবে, তাহার! তীর্থ-প্রীতিগ্রহ- 
জনিত পাপ হইতে মুক্ত হইয়৷ নিম্পাপদেহ 
হইবে। এই পিশাচমোচন তীর্থে স্নান, কপ- 
দরশশদেবের পূজা ও তথায় অন্নদান করিলে 
মনুষ্যের অন্ত স্থানেও পাপভয় থাকিবে না। 
অগ্রহায়ণ মাসের চতুর্দশী তিথিতে কগর্দী- 
শ্বরের সন্গিধানে স্নান করিয়া মনুষ্যের যদি 
অন্থত্র মৃত্যু হয়, তাহা হইলেও পিশাচত্ব প্রাপ্ত 

৷ হইবে না। সেই দিব্যপুরুষ এই কথা বলিয়৷ 
সেই মুনিকে ভূয়োভয়ঃ প্রণাম করিয়া দিবযগতি 
প্রাপ্ত হইল। হে ঘটোস্তব! সেই তপোধনও 
এই অদ্ভুত ঘটনা দেখিয়া কপদ্ধাশ্বরের 
আরাধনায় কালক্রমে ' নির্বাণপদ লাভ 
করিলেন। হে মুনে! তদবধি .বারাণসী 
মধ্যে পিশাচমোচন তীর্থ সর্বপাপহারী বলিয়। 
অতি প্রসিদ্ধ হইল। যে জন নিয়তচিত্তে 
এই পবিত্র অধ্যায় শ্রবণ করে, তাহার ভূতপ্রেত 
পিশাচ ভয় কদাচ থাকে না। এই মহৎ 
উপাখ্যানট্টী বালগ্রহ শীড়িত বালকগণের্ 
রোগকালে যত্তপুর্বক পাঠ করিলে রোগশাস্তি 
হইয়া যাইবে। ইহ শ্রবণ কর 



২৩৮ 

দেশাস্তরে গমন করে, ভাহার নুত্রাপি ব্যাদ্- 

আশঙ্গ! থাকিবে না। 

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৪ ॥ 

পপপকাশ অধ্যায় । 

গণেশপ্রেরণ। 

.. 'স্ন্দ বলিলেন, সেই কাশীতে অন্য থে 
সমস্ত শিবপারিষদ গণেরা লিঙ্গ স্থাপন করির়া- 

ছিলেন, তৎসমুদরয় নলিতেছি । হে কুস্তযোনে ! 
শ্রবণ কর। পিঙ্গলাক্ষ নামক গণ (পারিষদ) 

. ৃপদ্দাঁশ শিবের উত্তরদিকে পিঙ্গলাক্ষেশ নামক 
শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সেই শিব- 

' লিঙ্গের দরশনিমাত্রে, পাপসমূহের ক্ষয় হয়। 
: বীরজদ্র, মহা লীতিসহকারে, বীরভজেশ্বর 
_ মামক দেবদেবশিবলিঙ্গের,অদ্যাপি নিশ্চলভাবে 

ধ্যান করিতেছেন। তাহার দর্শনমাত্রে বীর- 
সিদ্ধি হয়। মানুষ, অবিমুক্তেশ্বর মহাদেবের 
পশ্চাঙ্ভাগে অবস্থিত বীরভদেশ্বর শিবের পুজা 

' করিলে কদাচ তাহাকে রণে ভঙ্গ দিতে হয় না। 
হে মুনে! ম্বয়, বীরভদ্র সাক্ষাৎ বীরমু্তি 

 পরিগ্রহ করত অবিমুক্তক্ষেত্রনিবাসিগণের 
বিস্বসমূহ সংহার করিতেছেন। শুভকারিণী 

, ভাধ্য! ভদ্র! ভদ্রকালীর সহিত যুক্ত বীরভদকে 
মামব পুজা! করিলে কাশীবামফল প্রাপ্ত হয়। 
কিরাত নামক গণ, কেদারের দক্ষিণভাগে 
ভক্তগণের অভয়প্রদকিরাতেশখ্বর নামক লিঙ্গ 
প্রৃতিষ্৷ করিয়াছেন। শ্রীমান্ চতুর্দুখ নামক 
গণ, বুদ্ধকালেশ্বর শ্বৰের, সমীপে চতুন্নুখেশ্বর 
শিবলিঙ্গ স্থাপন! করিয়। নিশ্চলভাবে অদ্যাপি 
তাহার ধ্যান করিতেছেন । চতু্দুখেশবর 
শিবের ভক্তবৃন্দ, ্বর্গলোকে সর্ববভোগাচ্য 
হইয়া ব্রহ্মার স্তায় সর্ববদেবগণ কর্তৃক পুজিত 
হইয়া থাকে। নিকুস্ত নামক গণের প্রতিষিত 
লুবেরেশুর..শিবসমীপহথ নিকুভেশ্বর, শিবপুজা 

 গ্রামাস্তর গমন করিলে কার্ধযসিদ্ধি হয় 
মা, শিবলোকে সাদরে গৃহীত হয়। 

কানীখণ্ড । 

মহাদেবের দক্ষিণে অবস্থিত পুর্গুক্ষেশ মহালিঙগ 
কাশীতে পুজ। করিলে মানব জাতিম্মরত্ প্রাপ্ত 
হয়। ভারড়ুত নামক গণের প্রতিষ্ঠিত 
ভারভূতেশ্বর শিবলিঙ্গকে অন্তগ্হের উত্তরথারে 
ধ্যান করিলে শিবলোকৈ বাস হয়। ঘাহারা 

কাশীতে ভারভৃতেশ্বর শিবলিঙ্গ অবলোকন ন 
করিয়াছে, তাহারা ফলহীন বৃক্ষের স্তায় 
প|থবীর ভারকত। হে কুস্তযোনে! ত্র্ক্ষ 

নামক গণ, ত্র্যক্ষেগর নামক পরম লিঙ্গ, 
ত্রিলোচনের সম্মুখভাগে স্থাপন করিয়! অদ্যাপি 
তাহার ধ্যান করিতেছেন। সেই লিঙ্গের 
যাহার। তলত, শ্হার! দেহাবসানে শিবত্ব প্রাপ্ত 
হয়, এ বিষয়ে বিতর্দ নাই। ক্ষেমক নামক 
গণাধিপতি, কাশীতে স্বয়ং মূর্তিমান্ হইয়া 
নি-লেভাবে অদ্যাপি সন্গত্রগ বিশ্েশ্বরের ধ্যান 
করিতেছেন। যে ব্যক্তি বারাণসীতে গণশ্রেষ্ঠ 
ক্ষেমকের পুজা] করে, তাহার বিদ্বরাশি বিনষ্ট 
হয় এবং পদে পদে মঙ্গল হয়। দেশান্তরগত 

ব্যক্তির আগমন্[ভিলাষে, ক্ষেমকের পুজা 
করিবে, তাহাতে উদ্দিষ্ট ব্যক্তি মঙ্গলে মঙ্গলে 
প্রন্তাগমন করে। বিশ্বেখরের, উত্তরে অবস্থিত 
লাঙ্গলী নামক গণের প্রতিচিত লাঙগলীশবর 
শিবলিঙ্গ দর্শন করিলে মানব রোগযুক্ত হয় 
না। একবার মাত্র লাঙ্গলীশ্বর শিবপুজ! 
করিলে, পঞ্চ লাঙ্গলদানসম্ভত সর্বসম্পত্তিকর 
পরম ফল অবিকল প্রাপ্ত হয়। বিরাধ নামক 
গ'ণর প্রতিষ্ঠিত বিরাধেখ্র শিবের আরাধন৷ 
করিলে, সর্বাপরাধ-সশস্কিত হইলেও কোন 
স্থলেই অপরাধদওড প্রাপ্ত হয় না। কাশীবাসি- 
গণ, দিনে দিনে, যে অপরাধ করে, বিরাধেশ্বর 
শিবপুজ! করিলে, সে অপরাধ শীগ্র ক্ষয়প্রাপ্ত 
হয়। দৃগুপাণির নৈঝতভাগে অবস্থিত বিরা- 
ধেশ্বর শিব যত্বপূর্ববক প্রণাম করিলে, সর্ব 
অপরাধ হইতে মুক্ত হয়, এ বিষয়ে সংশয় 
নাই |. ুমুখ নামক গণের প্রতিষ্ঠিত 
পশ্চিমাভিমুখ হুমুখেশ্বর মহালিঙ্গ দর্শন করিলে 
সকল পাপ হইতে 'মুক্তিলাভ করে। গিলি- 
প্রিলাতীর্ঘে সান, করিয়া সুমুখেশ্বর শিবকে ৫ 



পঞ্চপঞ্চীশ অধ্যায় । 

দর্শন করিলে, অস্তে যমরাজকে সর্বদাই 
প্রসমযূখ অবলোকন করে, তাহাকে যমের 

অপ্রসন্ন মুখ দেখিতে হয় না। আধাটি 
নামকগণের প্রতিষ্ঠিত স্নাষাটাশ্বরলিঙ্গ, আষাটী 
পূর্ণিমায় ভত্তিপূর্ঘক অবলোকন করিলে 
মানুষের সর্বপাপ হইতে বিমুক্তি হয়। 
ভারভতেশ্বরের উত্তরদিকে আধাটীশ্বর শিবকে 
আষাঢ় মাসের পুর্ণিমাতে পুজা করিলে, পাপ 
কর্তৃক পরিতপ্ত হইতে হয় না! আধাঢ 
মাসের শুরু চতুর্দশীতে অথবা পুর্ণিমাতে এই 
শিবের বার্ধিকযাত্রা করিলে, মানব নিস্পাপ 
হয়। স্থম্দর বলিলেন, হে মুনে! এই সকল 
গণ, বিশ্বেশ্বরের তুষ্টির ভন্ত শ্ব স্ব নামে লিঙ্গ 
স্বাপন করিয়া বারাণসীতে অবস্থিত হইলে, 
পুনরায় কাশীপ্রঃতির জন্ত বিশেশ্বর চিন্তা 
করিতে লাগিলেন, কোন হিতকর ন্যক্তিকে 
আজ প্রেরণ করিয়া আমি পরমা নিব্ৰৃতি 

ভজন৷ করি। যোগিনীগণ, হ্ধ্য, বিধাতা, 
শঙ্কর্ণ প্রস্থৃতি গণসমূহ, সধুদ্রগত নদীর স্যার 
কাশীতে গিয়া অ'র ফিরিল না। কাশীতে 
যাহার! প্রবিষ্ট, তাহারা নিশ্চয়ই আমার উদরে 
প্রবিষ্ট; প্রদীপ্ত অনলে প্রবিষ্ট সতের গায় 
তাহাদের আর নির্গম নাই। যাহারা লিঙ্গ- 
পুজাপরায়ণ হইয়া কাশীতে অবস্থিত, তাহারা 
আমারই জঙ্গম লিঙ্গম্বরূপ, সংশর নাই। 
কাশীতে স্থাবর জঙ্গম, অচেতন সচেতন যা৷ 
কিছু আছে, তৎসমস্তই আমার লিশন্বরপ। 
র্বু্ধিগণ তাহাদিগের স্্রতি জ্রোহাচরণ করে। 
বাক্যে যাহাদের কাশী, শ্রবণে যাহাদের 
বিখেশখ্বরচরিত কথা, আমার স্তায় তাহারাও 

কলিকালভীত পুরুষগণ, কাশী পরিত্যাগ. 
কদাচ করিবে না। অবশ্ঠন্তাব রর 
পদে পদেই ফলে। নতুবা, লক্ষ্মীনিকেতন- 
শোভিত কাশীকে নির্বুদ্ধিগণ কেন পরিত্যাগ 
করে? বরং কাশীতে পদে পদে সহস্র সহত্র 
বিদ্ধ সহ করিবে, তথাপি অন্তন্র কোন স্থানে 
নির্বিস্থে রাজ্যও কামন। করিবে না। রশ্বর্্য- 
সন্তোগ কয় নিমেষের কাধ্য  পরস্ত কাশীতে 
ইহুপরকালে নিরন্তর সুখ পদে পদে হয়। 
আমি বিশ্বনাথ স্বয়ং নাথ; কাশী মুক্তিপ্রকা- 
শিনী; গঙ্গা অমুততরঙ্গিনী,_-এই তিন বস্ত 
কি দিতে না পারেন? পঞ্চক্রোশ-পরিমিত৷ 
অপরিমিতৈষধ্যশালিন্নী অপ্রমেয়। আমার দেহ ; 
ইহা! ভক্তগণের নির্বণকারণ | আমার নগরী 
কাশীই সংসার-ভার-ধিন্ন « সদ্দাযাতায়াতকারী 
্রার্থিমিণের নিশ্চিত একমাত্র বিশ্রামভূমি। 
এই কাশীই সংমার-পাছগণের পক্ষে, মনো- 
রথফলে অত্যন্ত ফলিত; কল্পলভামণগ্ডপ । 
চক্রবর্তী নির্বাণরাজার এই কাশীই সর্ধতাপহর 
বিচিত্র ছত্র, এই ছত্রের উচ্চদণ্ড আমার শৃল। 
যে পবিত্র মানবগণ, নিরস্তর হুতপ্রাপ্তির জন্য 
অবলীলাক্রমে নির্বাণলক্মী লাভ করিতে 
ইচ্ছা করে, তাহারা কাশী পরিত্যাগ করিবে 
না। আমার এই আনন্দকাননে যাহারা বন- 
বাসী, তাহার! এইখানে হ্ম্বাহু মোক্ষলক্ষমীফল- 
সমূহ প্রাপ্ত হয়। নিম্মম নিম্মোহ আমাকেও 
যেকাশী মু করিয়াছেন, সেই বিশ্বমোহনী 
কাহার ন৷ স্বরণীয় ? পরমানন্দ-প্রকাশক বলিয়া 
যে কাশীর নামও মধুর, কোন্ পবিত্র ব্যক্তিগণ 
তাহার নাম “কাশী' “কাশী” বলিয়া জপ 

শ্রেট পুজনীয় মদীয় লিঙ্ন্বরূপ। বারাণসী, | না করে? যাহারা নিরস্তর কাশীনামন্থধা পান 
কাশী, এবং রুদ্বাবাস এই বাক্য যাহাদের ১খ 
হইতে সুস্পষ্ট নির্গত হয়, যম, আহাদের উপর 
প্রভুত্ব করিতে পারে না। যাহারা আনন্দ- 
কাননে আসিয়াও নিরানন্দ্মি অন্তস্থান মনে 
মনেও বাগ! করে, তাহারা! কাশীতে সর্ধ্বদা 
নিরানন্দ হইয়া! থাকে । মরণ আজিও হইতে 
পারে, আর বহুকাল পরেও হইতে পারে, 

করে, তাহাদিগের পৃথিবীব্যাপী জ্যোতিষ্য় পথ 
হয়। আমি মমতারহিত এবং সর্বাত্বা হইলেও 
কাশীনামজপকারী জনগণ নিশ্চয়ই মদীয় 
বারাপীর এই রহস্ত অবগত হইয়াই ব্রহ্গী, 
শর্থা, গণশ্রেষ্টসমূহ *এবং যোগিগণ, সেই 
স্থানেই আছেন ; অন্ত কারণে ব৷ অস্ত্র নহে 
নতুবা, দেই সকল যোগিনী, সুর্য, সেই 
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্রহ্ধা প্রবং সেই সকল গণ, আমাকে পরিত্যাগ 
. করিয়া অন্যত্র থাকিবে কিরপে ? তাহারা 
কাশীতে থাকাতে বড়ই ভাল হইয়াছে। 
বিপক্ষরাজোর এক ব্যক্তিও রাজ্যে ভেদপ্রয়োগ 
করিতে পারে। মংম্বরূপী সেই সকল ব্যক্তি. 
সকলেই কাশীতে প্রবিষ্ট হইয়াছেন; তবে, 
নিশ্চয়ই আমার গমনের জন্ত তাহার! যত 
করিবেন । অন্ত কতিপয় আমার পার্থচরকেও 
তথায় প্রেরণ করি। সেই সকল শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ 
তথায় থাকিলে; পশ্চাৎ আমিও যাইতে পারিব। 
মহাদেব ইহা বিচার করিয়া গজাননকে 
'আহ্বানপুরবক বলিলেন, “পুত্র! এই স্থান 
হইতে কাশী যাও, তথায় থাকিয়া গণসমূহের 
সহিত কাধ্যসিদ্ধির জঙ্চযত্ব কর; আমাদের 
বিশ্ব পরিহার এক. রাজার বিদ্ব কর।” এই 
বলিয়া কাশীতে প্রেরণ করিলেন। স্থিতিবেত্তা 
গণপতি ধূর্জাটর শাসন মন্তকে লইয়া শিব- 
স্থিতির জন্ত সত্বর ফাশী প্রস্থান করিলেন। 

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৫ ॥ 

যট্পক্কাশ অধ্যায় | 
গণেশের মায়াবিস্তার ৷ 

স্ন্দ কহিলেন, অনস্তর গজানন মহাদেবের 
আদেশ প্রাপ্ত হইয়া মুষিকপৃষ্ঠে আরোহণ 
করিয়া, তাহার কাশী আগমনের উপায় চিন্তা 
করিতে করিতে মন্দরাচল হইতে প্রস্থান 
করিলেন এবং অবিলম্বে বারাণসীনগরে উপ- 
স্থিত হইয়। ব্রা্ধণমুর্তি পরিগ্রহপুরর্বক চারি- 
দিকে শুভলক্ষণ দর্শন করত পুরীমধ্যে প্রবিষ্ট 
হুইলেন। তিনি বৃদ্ধ দৈবজ্ঞবেশে নগর মধ্যে 
প্রাতি অন্তঃপুরে বিচরণপুর্বক পুরবাসীবর্গের 
গ্রীতি বিধান করিত লাগিলেন ও স্বয়ং 
নিশাভাগে নগরবাসীদিগকে স্বপ্র দর্শন করা- 

' ইস্সা প্রভাতে তাহাবিগের গৃহে গমনপুর্ববক 
গ্জাহার দোষগুণ ব্যাধ্আা করিতে আর্ত 
আ়িরান।. হে পৌরগণ ! তোমাদিগের মধ্যে 

কাশীখণ্ড |. 

গত রূজনীযোগে যে যে স্বপ্র দর্শন করি. 
য়াছে, তাহা তোমাদিগেরই কৌতূহলের 
জন্য বলিয়া দিতেছি । তুমি, রাত্রি চতুর্থ প্রহর 
সময়ে এক মহাহ্দের স্বপ্ন দেখিয়াছিলে ও 
তহাতে যেন ডুবিতে ডুবিতে তীরে উঠিতে- 
ছিলে; কিন্ত তাহার এতাদৃশ পিচ্ছিল পন 
যে, বারত্বার উঠিয়াও নিমগ্র হইতেছিলে ;__ 
এই স্বপ্র প্রশস্ত নহে, ইহার পরিণাম অতি 
ভয়াবহ । তুমি যে, স্বপ্নে কাষায়বসনধারী মুগ্ডত 
মুণ্ড পুরুষ দেধিয়াছ, তাহা! তোমার দারুণ 

সম্তাপ উৎপাদন করিবে। তুমি রাত্রিকালে' 
সূর্যগ্রহণ হইতে দেখিয়াছিলে, ইহা! তোমার 
পক্ষে দিশ্চিতই মহ] অনিষ্টকারী হইবে। তুমি 
দুইটী ইন্ধন উঠিতে দেখিয়াছ, ইহা তোমার 
শুভ নহে। তুমি স্বপ্ন দেখিয়াছিলে যে, পশ্চিম 
দিকে সুর্য আসিয়া, গগনে উদয়োমুখ 
চন্দ্রকে ভূতলে পাতিত করিল-_ইহাতে 
রাজ্যের ভয়স্চনা হইতেছে। তুমি যে, 
এককালে ছুইটী কেতুগ্রহ উদিত হইয়া 
পরস্পর যুদ্ধ করিতে দেখিয়াছ ; ইহা শুভ 
নহে, কেবল রাজ্যভঙ্গের কারণ। তুমি যে, 
স্বপে শীর্ণকেশ, বিশীর্ণদর্শন আত্মাকে দক্ষিণ . 
দিকে লইয়া! যাইতে দেখিয়াছিলে, তাহা 
নিজের ও আত্মীয়ম্বজনের ভরয়প্রদ জানিবে। 
তুমি রাত্রিশেষে রাজপ্রাসাদের ধ্বজ ভগ্ন 
হইয়াছে-_দ্বপ্নে দেধিয়াছিলে, তাহার ফল 
মহা-উৎ্পাত ও রাজ্যক্ষয় জানিও। তুমি যে, 
স্বপ্নে ক্ষীরসমুদ্রের "তরঙ্গে নগরী-প্লাবিত 
দেখিয়াছ ; তাহাতে জানিবে, তিন চারি পক্ষ 
কালের মধ্যে পৌরগণের মহতী শঙ্কা উপস্থিত 
হইবে। তুমি যে ন্বপ্রে দেখিয়াছ, যেন 
বানরযানে তোমায় দক্ষিণদিকে বহন কশিয়া 
লইয়! যাইতেছে ; তাহাতে জানিও, তোমায় 
অটিরে পুরত্যাগ করিতে হইবে। তুমি যে, 
নিশাশেষে- মুক্তকেশী বিবসনা এক নারী 
রোদন করিতেছেন-ন্বপ্ন দেখিয়াছ ; তিনি 

রাজলক্ষমী, এই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। 
তুমি যে, দেবালয়ের কলস ভগ্ন হইয়্৷ পড়িতে ! 
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দেখিয়াছিলে, তাহাতে কতিপয় দিবম্মধ্যে অনন্তর তিনি নি মদ্াবলে অন্তঃপুর মধ্যে 
রাজ্যতঙ্ব নিশ্চিতই হইবে। তুমি দেখিয়া- প্রবেশ করিয়া প্রত্যক্ষ ফল বলিয়া স্ত্রীগণের 
ছিলে, -ৃগযুধ, নগরীর চতুর্দিক বেন করিয়া! বিশ্বাসভাজন হইলেন। তিনি কোন নারীকে 

মহাশব। করিতেছে) ভাহ্ঠুতে এক মাসের মধ্যে | বলিলেন। অয্ি হুলক্ষণে! তোমার ত্রিনবতি 

বাসোচ্ছদে হইবে। গৃ্র, বক, চিল প্রভৃতি | পুত্র জঙ্গিয়াছে, তন্মধ্যে একটা পুত্র অশবপৃষঠ 
পক্ষিগণ নগরের উপরিভাগে উড়িতেছে, ; হইতে পতিত হইস্কা মরিয়া গিয়াছে। কাহারও 
এই স্বপ্ন যে তুমি দেখিয়াছিলে ; ইহাতে ; গর্ভলক্ষণ দেখিয়া বলিলেন, ইনি পরম। হুম্বরী 
অধিবামিবর্গের বিশেষ অমঙ্গল জানিবে। । এক কন্তা। প্রসব করিবেন। ইনি পূর্বে 
এইরূপে বিদ্বরাজ বহুতর ছুস্বপ্পের কথা | পতিসৌভাগ্যে বঞ্চিতা ছিলেন, এক্ষণে আহার 

ইতস্তত: বলিয়া বেড়াইয়৷ অনেক নগরবাসার | সোহাগিনী হইয়াছেন; উনি রাজা ও রা্তী- 
” মন উচ্চাটন করিলেন। তিনি কাহারও গণের পরম প্রেমাম্পদ; ইহাকে রাজ! নিজ 
বা সম্মুখে গ্রহগতি দেখাইয়! বলিতে লাগি- কণ্ঠ হইতে ধুক্তাহার দিয়াছেন ও আনুমানিক 
লেন,-_এই যে শুক্র, শনি, মঙ্গল তিন গ্রহ পাঁচ ছয় দিন হইবে ইহাকে রাজ৷ প্রসন্ 
একরাশিতে অবস্থান করিতেছেন, ইহা শুভ. হইয়া “ছুইটী গ্রাম দিক্' বলিয়াছেন, _এইরূপে 
জনক নহে। এই যে ধূমকেতু গগনে সপ্ত- প্রত্যক্ষ ফল বলায়, তিনি বরাজ্জীগণের আতি 
ধিমগুল ভেদ করিয়া পশ্চিমদিকে গমন করি- শ্রদ্ধার” পাত্র হইলেন। তাহারা অসাক্াতে 

ছে, ইহাতে রাজার বিনাশ ঘটিবে। শনিগ্রহ তাহার বহু গুণ কীর্তন করিতে লাগিল; 
যে, অতীচারে গমন করিয়! পুনরায় বক্রচারী আহা! এই ব্রা্ণটী ফ্টেমন সর্ব্ববিষয়ে 
হইয়া পাপগ্রহের সহিত যুক্ত হইয়াছে, ইহা পারদর্শা, হুশীল, রূপবান, সত্যবাদী, মিত- 
ওভপ্রদন নহে। গত দিবসে যে ভুমিকম্প তাষী, নির্লোভী, উদ্দারপ্রকৃতি, সদাচারী, . 
হইয়াছিল, তাহা! আমার ও নগরবাসীদিগের ছিতেক্সিয়, অলে সন্তষ্ট, প্রতিগ্রহবিমখ ও 
ৎকম্পের কারণ জানিবে। উত্তর ও দক্ষিণ- সর্বদা প্রসন্মুখ! ইহার অহৃয়া ক্কি বঞনাবুদ্ধি 
দিকে যে উষ্কা৷ প্রচণ্ডরবে ধাবিত হইয়! আকাশে নাই; শ্রুতি, স্মৃতি, ইতিহাস, জ্যোতিষ ও 
লয় প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহা শুভ নহে। যখন চতুঃযষ্টি কলা ইহার কণ্ঠস্থ ; ইনি কৃতজ্ঞ, পর- 
চত্রস্থিত বৃহত্মূল এই চৈত্যবৃক্ষ, প্রচণ্ড নিশ্দাবিরত, সছুপদেষ্টা, পুণ্যাত্মা, বিশুদ্ধচরিত্র, 
বাত্যাবেগে উন্মুলিত হইয়াছে, তখন মহা ক্ষমাশীল, ধীর, কুলীন, দাতা, ভোল্ত] ও নির্ল- 
উৎপাত অবশ্যসাবী। হুর্যোদয়কালে শুক্ষ- চিভ্ত। এতাদশ বহুগুণসম্পনন ব্যক্তি আমরা 

বৃক্ষের উপরে বসিয়া পর্শ্চিমধিগ্রকে এই যে কুত্রাপি দেখি নাই। এইরূপে অন্তঃপুর- 
বায়দ, কঠোর শব্দ করিতেছে, ইহা! মহা মহিলারা পদে পদে হরাহার গ্রণগ্রাম বর্ণনা 
ভীতিজনক হুইবে। বিপণিমধ্য দিয় যে অরণ্য- করত কালযাপন করিতে লাগিল। একদিন 
চারী মুগদ্য়, অন্বেষণকারীদিগের সমক্ষে বেগে রাল্ী লীলাব্তী অবসর খুঝিয়া, রাজ! দিবে" 
পলায়ন করিল, উহা পৌরবর্গের সম্পর্ণ অল- দাসের নিকট ত্বাহার কথা নিবেদন করিল। 
ক্ণ। আম ও সাল বৃক্ষের মুকুলের উপর বলিল, মহারাজ! একজন অতিগুণবান নূলক্ষ, 

হিৎসা যখন দৃষ্ট হইতেছে, তখন পুরবাসিগণের গাত্রান্ত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আছেন, তিনি সাক্ষাৎ 
অকালেও কালভয় উপন্থিত প্রতীয়মান হই- পরমব্রদ্ষনিধি, তাহাকে দর্শন করিতে হইবে। 

তেছে। এইরূপে 'য়প্রদশনি করাইয়া কপট. রাণী এই কণ্তা বলিলে, রাজা অনুমতি প্রদান 
দবিজমুত্তিধারী সেই বিষ্বদায়ক, কতিপয় পুর- , করিলেন। রাজ্জী ততক্ষণাৎ সাক্ষাৎ ব্র্বণ্য- 

গাসীকে নগর হইতে উচ্গ/টিত করিলেন। তেজের স্তায় তেজস্বী সেই ব্রাঙ্গপকে আনয়ন 



২৪২. 

' করিবার জন্ত একজন "বিচক্ষণ দাসীকে প্রেরণ 
' করিলেন। অনন্তর রাজা দূর হইতে সেই 
; ভূদেবকে আসিতে দেখিয়া “্যথায় আকার, 
1 তথায় গুণ” এই কথা মনে মনে বলিয়া আনন্দ 
£ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন নৃশতি 

গাত্রোখানপুনর্বক ছুই তিন পদ অগ্রসর হইয়া 
তীহার সম্মান করিলে তিনি চতুর্বেদোক্ত 
আশশীর্ব্ধাদ-বাক্যে তাহার অভিনন্দন করিলেন। 
রাজাও তাহাকে প্রণাম করিলেন। অনশ্র 
তিনি, আদরপহকারে প্রদত্ত আসনে উপবিষ্ট 
হইলে, রাজ! তাহার কৃশল জিজ্ঞাসা করিলেন। 
বাক্য-প্রয়োগে কুশল সেই রাজা ও ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ 
পরম্পরে কুশলপ্রশ্ন ও তহ্তরে সন্তষ্ট হইয়া- 
ছিলেন। অনন্তর রাজার কথাবসানে তিনি 
সম্মান ও পুজাপ্রাপ্ত হইয়। বিদায় লইযু। স্বকীয় 

_ গৃহে প্রস্থান করিলেন। রাজা দিবোদাস 
তাহার প্রস্থানাস্তে রাজ্জী লীলাবতীর অগ্রে 
সেই ব্রাহ্মণের ভুয়সী প্রশ'সা করিয়া বলিতে 
লাগিলেন) ম্মঘ়্ি গুণনতি দেলি, লীলানচি ! 
তুমি যেরূপ ব্রাহ্মণের বিষয় বর্ণনা! করিয়াছিলে, 
তদপেক্ষায় অধিক গুণবান্ আমার বোধ হইল ! 
ইনি কি বর্তমান, কি অতীত ঘটনা, সমস্তই 
বলিতে পারেন ; এক্ষণে প্রাত্তকালে আহ্বান 
করিয়া কিঝিৎ ভবিষ্যৎ জিজ্জাসা করিতে 

হইবে। পরে বিবিধ ভোগ বিভবে রাত্রি 
অতিবাহিত হইলে রাজা! প্রভাতে সেই ব্রান্ধ- 
ণকে আনন্পন করাইলেন। তাহাকে ভক্তি- 
পূর্ন্ণক বস্মাদি প্রদানে সতরুত করিয়া একান্তে 
রাজা নিজ অবস্থাত্ষটিত প্রন্ম করিলেন। রাজা 

বলিলেন,_আপনিই একমাত্র ব্রা্দণগণের 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ইহ! আমার নিশ্চয় বোধ হই- 
তেছে ; আপনার বুদ্ধিই যথার্থ তন্বদর্শিনী, 
অপরের তাদৃশ নহে, ইহা আমার ধারণা । হে 
বিপ্র! আপনাকে শান্ত, দাস্ত, মহামতি ও 
কুপাস্াগর দেখিয়া আমি কিঞ্চিৎ জিজ্ঞাস। 

, করিবার অভিলাধ' করিয়াছি, তাহা যথাযথ 
" বু; আমি অনন্তপািবসদৃশ এই পৃথিবী 

ট্রারি়াছি, বিবিধ দিব্যভোগ এবং বিভব- 

'কাসিখর্ত। 

রাশিও আমার অভুক্ত নাই। আমি অহৌ- 
রাত্র জ্ঞান না করিয়া হৃষ্টের দমন করত নিজ 
পুত্র অপেক্ষ! অধিকভাবে এই প্রজাবর্ম- পালনে 
সত নিযুক্ত ছিলায়। দ্বিজচরণ-সেব! ভিন্ন 
আমার কিক্িন্মাত্র পূণ্যবল নাই। সেযাহা৷ 
হউক, এই সমস্ত অবক্তব্য বিষয় বলায় 
প্রয়োজন নাই; এক্ষণে আমার চিত্ত সকল 

কার্যে ওদাসীন্য অবলঙগন করিয়াছে কেন, 
ইহহি জিজ্ঞাম্ত। অতএব হে আধ্য ! এই 
বিষয় বিচার করিয়। আপনি ভাবী ফল প্রকাশ 
করুন। ত্রাঙ্গণ বলিলেন, নৃপতিবর্গের যং- 
সামন্ত কারধযাও, একান্তে জিজ্ঞাসিত হইলে 
বুদ্ধিমান ব্যক্তির সব্ধদা বক্তব্য ; না জিজ্ঞাস! 
করিলে আমাত্যেরও মহাপমান ভয়ে নৃপ- 
সম্মুখে কিছুই বলা উচিত নহে। অভএব 
আপনি যখন নির্জনে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, 
তখন আমি অবশ্যই বলিব; তাহা করিল 
আপনার চিন্তনির্ব্েধের কারণ দররীতুত হইবে। 
হে মহানুদ্ধিসম্পন্ন ন্রপতে ! আমি সতা ঝলি- 
তেছি, আপনি সর্নতোভাবে সৌভাগ্যশালী 
মহাপরাক্রান্ত বার; আপনি যেরূপ পুণাবান, 
যশহ্বী ও খুদ্ধমান্; বোধ হয়, অমরাবর্ত 
ইনজও তাদুশ নহেন। আপনি বুদ্ধিতে বৃহ- 
স্পতি, প্রসন্নতায় হধাকর, তেজে শৃর্ধ্য, 
প্রতাপে অগ্নি, বলে. প্রভগ্রন ও ধনদানে ধনদ ৷ 

আপনি শাসনে কুদ্র, রণস্থলে নির্ধতি, হুট 
শাসনে পাশভৃৎ, ছুর্নের পক্ষে যম, ইন্দ্বতে 
ইন্দু, ক্ষমাণ্ডণে স্নমংসহা, গাত্তীধ্ঘ্ে সমুদ্র, 
উদারতায় হিমালয়, নীতিশাস্মে শুক্রাচাধা ও 
রাজ্যপালনে সাক্ষাৎ মনু। আপনি জলধরের 
স্টায় সন্তাপহারী, গঙ্গাজলের ন্তায় পবিত্র 
ও বারাণসীর হ্যায় সকল জীবের সদগতি- 
দাতা। আপনি সংসারে রুদ্র, পালনে চতুর্ভুজ 
ও বিধানে বিধাতা! আপনার মুখপদ্ে সরম্বতী, 

পানিপছে কমল। ও ক্রোধে হলাহল বিদ্যমান 
রহিয়াছে। আপনার বাক্য অমৃত ও ভুজঘয় 
অশ্বিনীকুমার রূপে বিরাজ করিতেছে । হে 
ভপতে। আপনি সর্দ্ববেদময়। আপনাকে, 



সপ্তপঞ্চাশ খধ্যায়। 

সমস্তই বর্তমান আছে। অতএব আপনার 
ভাবী গুভফল আমি বখার্থ জানিয়াছি। হে 
রাজন! আজ হইতে অষ্টাদশ দিবদে কোন 
ব্রাহ্মণ উত্তরদেশ হইতে আসিয়া আপনাকে 
উপদেশ প্রদান করিবেন; আপনি তাহার 
বাক্য অবিলম্বে পালন করিলে আপশর 
সমস্ত মনোভীষ্টসিদ্ধি হইবে। এই কথা 
বলিয়! মেই ব্রাহ্গণশ্রেষ্ঠ বিদায় লইয়! রাজার 
অন্ুমতিক্রমে নিজ আশ্রমে প্রস্থান করিলেন। 
রাজা আশ্তর্ঘযান্বিত হইলেন। বিছ্ুরাজ 

৮/ এইরূপ নিক্ষমায়! প্রভাবে, পৌরজন, অন্তঃপৃর 
মহিলা এবং রাজার সহিত সমগ্র নারীকে 
বশতাপম করিয়াছিলেন। অনন্তর বিস্বরাঙ্ 
আপনাকে যেন কুতার্থ বিবেচনা করত আপ- 

নাকে বহু প্রকারে বিভক্ত করিঘ্না কাশীতে 
অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। হে কুস্তযোনে! 
যখন দিনোদাস ছিলেন না, সেই পূর্বাঞালে 
যে যে নিজের স্থান ছিল, গণেশ সেই সেই স্থান 
অলম্ত করিলেন। নরপতি দিবোদাস ঝিষু। 
কর্তৃক উচ্চাটিত হইলে পর বিশ্বকর্মা কাশী- 
নগরীকে পুনরায় নৃতন করিয়া! গঠন করিলে, 
দেব বিশ্বনাথ, মন্দরপর্কাত হইতে হ্থন্দরপুরী 
বারাণসীতে স্বম্₹ং আসিয়া, প্রথমে গণপতিকে 
স্তব করিয়াছিলেন। অগস্থ্য বলিলেন, ভগ- 

যান্ দেবদেধ, বিদ্বরাজকে কিন্ধপে স্তব করিয়া- 

ছিলেন? আর সেই বিদ্বরাজ বিনায়ক, আপ- 
নাকে কোণ কোন্ রূপে বিভাগ করিয়াছিলেন 

এবং কাশীপুরীতে তিন কোন কোন্ নামে 
অবস্থিত 1 হে ফড়ানন। এতংসমস্ত সংক্ষেপে 

কীর্তন করুন। ফড়ানন, কুম্তযোনির এই 
প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া মঙ্গলময় গণেশ- 
কথা যথাযথ কীর্তন করিতে লাগিলেন। 

ফপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥.৫৬ ॥ 

সণ্তপঞ্চাশ অধ্যায় । 
চন্ঢিবিনায়ক-প্রাহূর্তাব। 

বন্দ বলিলেন, হে মুনিসভম! রুদ্রগণ- 
গপরিবেহিত দেবধিগণযুক্ত পার্বতীসহ বিশ্বের, 

২৪৩. 

নাগাঙ্গনাগণ কর্তৃক নীল্লাজিত হইয়া! শুভ| 
বারাণসী পুরীতে প্রবিষ্ট হইলেন। মহাশাধ, - 
বিশাখ এবং নৈগমেয় আমরা সকলে সঙ্গে 
চলিলাম। নন্দী ভূঙ্গী অগ্রে অগ্রে যাইতে ' 
লাগিল। সনকাদি খষিগণ. বিশ্বেশ্বরের স্তব 
করিতে লাগিলেন । সকল দেবায়তনের অধি- ' 
পতি এবং দ্িকপালগণ তাহার অভিনন্দন 
করিতে লাগিলেন্। মুত্তিমান্ তীর্থগণ, তীথ 
প্রদর্শন করিতে লাগিলেন) গন্বর্বগণ মঙ্গলগান 
কুরিতে লাগিলেন। অপ্মরোগণ৯ নত্তিতকর- 
পল্পবে তীহার পুজা করিতে আরস্ত 
লাগিল। আকাশের অনাহত বাদাধ্বনি চতু- 
দিকে তাহার অনুমোদন করিতে লাগিল। 
খধষিগণ বেদোচ্চারণছোষে দিভ্বগুল বধির 
করিয়া ৪ ফেলিলেন । গুচারণগণ শ্তিব 

করিতে লাগিলেন; বিমানসমূহ ত্বাহার চতু- 
দিক বেষ্টন করিল। মহাদেবের ইতত্ততঃ 
গুরবধগণের মুষ্টিভুষ্ট জালবৃর্টি হইতে লাগিল। 
ভগবানের রোমাঞ্চ হইতে লাগিল । বহুতর 
বিদ্যাধরীগণ তাহাকে মাল্যোপহার প্রদান . 

করিতে লাণিল। ধন্ষ, গুহক, সিদ্ধ প্রভৃতি 
গগনচরগণ, গাহার অভিন্ন করিতে 
লাগিলেন । নিমিত্তমৃচক মগগণ, অগ্রেই কাশী- 
প্রবেশের হুনিমিন্ত হুচনা করিয়া দিতে 
লাগিল । হাষ্টমুখ কিমর কিন্নরীগণ্বর্ণনা করিতে 
লাগিল। বিষুমহালক্ষ্মী ব্রচ্ছা॥ বিশ্বকন্ধা, দন্দী 
এবং গণেশ, মহোৎসব প্রকাশ করিতে লাগি- 
লেন। বৃষধবজ, বৃষরাজ হইতে অবতরণ করিয়! 
সক্কাদেবগণের সমক্ষে গণপতিকে আলিঙ্গন 
করিয়। বলিলেন, আমার অতি ছূর্লভা এই 
গুভা বারণসী নগরী আমি যে প্রাপ্ত হইলাম, 
তাহা এই বালকেরই প্রসাদ। জগনগুলে 
পিতার যাহ! দুঃসাধ্য, তাহ। পুত্র কতৃক হুসাধ্য 
হয়, এ বিষিয়ে আমি ঘৃষ্ঠান্তস্থল। এই গজানন 
আমার যাহাতে কাশীসমাগম হয়, এবিষক়ে 
স্বীয় বুদ্ধিগ্রভাবে কি অনুষ্ঠান করিয়াছিল। 
আমিই পুত্রবান্ হইয়াছি। যে বিষয় আমি* 
বছদিন চিন্তা করিয়াছি, কিনতু কার্যত, কিছু 
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করিতে পারি নাই ; আমার পুত্র স্বীয় পৌরুষ- 
প্রভাবে সেই অভিলিত বিষয় আমার করাস্থিত 
করিয়া দিয়াছে । ইন্দাদিত্বত ত্রিপুরাস্তক 

: এই কথা বলিয়। হৃঈচিত্তে স্পষ্টবচনে তব 
করিতে লাগিলেন, হে বিদ্বকারকাদ্য! হে 
ভক্তনির্নিদ্রকারিন্ ! তুমি বিদ্বহীন ব্যক্তিগণের 
বিদ্ববিনাশক এবং মহাবিদ্বমম্পম ব্যক্তিগণের 
একমাত্র বিদ্বুকর্তা; তোমার সর্সোংকর্ষলাভ 

হুউক। হে, সর্নগণাধিপতি সর্বগণাগ্রগণ্য ! 
গণসমূহ তোমার চরণকমলে প্রণত। হে 

কানীখণ্ড 

তুমি তাহাদের মহান্ উপসর্গগমূহ হর] কর 
এবং তাহাদিগকে তুমি, স্বর্গ ও মুক্তিপ্রদানও 
করিয়া থাক। হে: বিরাজ! এই পৃথিবীর 
মধ্যে যাহারা জণকাহ্্' মাত্র তোমার করুণী- 
কটাক্ষে অবলোকিত হইয়াছে, সেই সকল 
পুরুষপ্রধানের সকল কন্মষ ক্ষয় প্রাপ্ত হয় 
এবং তাহারা লক্ষ্মীর কটাক্ষপাত্র হন। হে 
প্রণত-জন্গণের বিদ্লবিনাশদক্ষ ! হে দাক্ষা- 
য়ণী-হ্দয়কমলের আদিত্যস্বক্ূপ! তোমাকে 
ধাারা স্ব করেন, এ জগতে তীাহাবা, 

অগণিতসদৃণ্তপ! তোমার সর্কোৎকর্ধ লাভ | যে বিখ্যাত বলিয়া শ্রুতিগোচর হন, তাহ 

হুউক। হে জর্গ! সন্দেশ! সর্ধবুদ্ধির | আশ্র্ধের ব্ষিয় নহে; কিন্ত তাহারাই 
একমাত্র আশ্রয়ন! সম্দবমার়াপ্রপঞ্ধাতিজ্ঞ সন্দ- | যে এস্বানে গণনায়ক হন, ইহাই বিচিত্র। 
কন্মাগ্রে পুজিত গণেশ! তোমার সর্কবোৎকর্ষ 
লাভ হউক। হে সর্কামঙগলমানগন্বা! হে 
সর্বামঙ্গল! হে অমঙ্গলোপশখন! মহামন্গল- 
হেতো! তোমার সর্ববোৎকর্ধ হউক। হে 
সৃষ্টিকর্তার বন্দনীয়। তোমার জয় হউক) হে 
স্থিতিকর্তার নমস্কারভাজন! তোমার জয় 
হউক; হে সংসারকারীর স্তবনীয়! তোমার 
জয় হউক; হে সজ্জনগণের কর্মসিদ্ধিদাতা ! 
তোমার জয় হউক। হে সিদ্ধবিধায়ক। 
তোমার পাদপদ্ব সিদ্ধগণের ব্ধনীয়। তুমি 
সর্ব্বসিদ্ধির অদ্িতীয় আশ্রয়, তুমি মহাসিদ্ধি- 
এশ্বর্য্যের হৃচক; তোমার জয় হউক। হে 
শ্রণাতীত! তুমি অশেষগুণের আকর। গু 
স্বারাই তুমি সকলের অগ্রগণ্য। হে পরি- 

৷ পুর্ণচরিত্র! হে পূর্ণপ্রয়োজন! হে গরণবর্ণিত। 
তোমার জয় হউক। হে সর্বসৈম্যাধ্যক্ষ ! হে 

: ইক্্রপনাক্রমবদ্ধক! হে মহাপরাক্রম বালক! 

ঠাস 

্ঠ 

তোমার দস্তাগ্র বলাকার স্তায় উজ্জ্বল; 
তোমার জয় হউক। হে অনন্তমহিযার 
আধার! হে পর্বতবিদারণ! তুমি দিগৃহস্তী- 
দিগকে নিজ দগ্তাগ্রে গ্রধিত করিয্াছিলে, হে 
মাগত্ষণ | তোমার ভয় হউক হে করুণাময়! 
/হে দিব্যমুত্ডে! ভোমাকে যাহারা নমস্কার 

রঃ 
৪. 

শু 

কে পৃথিবীতে সর্কাপাপে আশ্রয় হইলেও 
'াটিিরুক্তিভানী হইয়। থাকে। সর্দদাই 

যাহারা তোমার পদধুগল সেবা করে, তাহারা 
পুত্রপৌন্রধনধান্তে সন্ধি সম্পন্ন হয় এবং 
বহু ভূত্যগণ তাহাদিগের চরণকমল সেবা 
করে; তাহারা রাজভোগ্য নিশ্নল লক্ষমার 
অধিকারী হয়। পরম কারণ! তুমি কারণ- 
সমূহের কারণ, বেদবেতগণের একমাত্র তুমিই 
ছ্ষেয়; ছে বাক্যসমূছের বুল! হে বাক্যের 
অগোচর! চরাচর শ্বরূপ ! দিব্যমুর্তে ! 
তুমিই অনির্বচশীয় অন্গেষঃয় পদার্থ। হে 
চরাচরনাট কনুত্রধার ! চতুর্েদ এবং ব্রহ্মা 
দেবগণও যথার্থবূপে ভেমাকে জানিতে পারেন 
নাই। এক তুমিই সমস্ত জগতের সংহার 
পালন এনং স্থষ্টি করিতে । হে হুদয়েরও 
অগম্য! তোমার ৫আবার জতিশদবিস্তাম 
কি? ত্রিপুর, অন্ধক, জলন্বরপ্রমুখ দৈত্যগণ, 
তোমার ছৃ্রষ্টিশরনিকরেই নিহত হুইয়। থাকে, 
পরে আমি ( নামমাত্রে ) তাহাণিগকে হত 
করি। হে সিাদ্ধপ্রদ! তোম! বিনা অভীষ্ট 
তুচ্ছকাধ্যও সাধন করিতে কাহার শক্তি 
আছে? আবষণ অর্থে ঢুটি (ঢুন্ঢ) ধাতু 
প্রমিদ্ধ আছে; তুমি সকল পুকুযার্থে ই 
অন্গেষীয় বলিয়া তোমার নাম ঢুণি?। 
হে বিপায়ক ঢুণ্িরাজ! এজগতে তোমার 
সষ্ভোব ব্যতীত কোন প্রাণী কাশীপ্রবেশ লাভ 
করিতে পারে? হে ঢুণ্ে! যে কাণীবাসী০ 
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মানব, তোমার পাদপদ্ধে অগ্রে প্রণাম করিয়া 
পরে আমাকে নমস্কার করে, আমি তাহার 

কর্সুলের নিকটবর্তাঁ হইয়া পশ্চাৎ সেই এক 
বন্য উপদেশ করি, যদ্ৃ্ঠরা তাহাকে পুনরায় 
আর সংসারী হইতে ন! হয়। মানব, মণি- 
কর্ণিকায় স্লক্গানানস্তর দেবত খধি, মানব 
এবং পিতৃগণের তর্পণ করিয়া, পূলি-ধুসরিত 
চরণে জ্ঞানবাপী তীর্থ প্রাপ্ত হইয়া তোমাকে 
ভজন! করিবে ; কাশীনগরী ফলদানে দক্ষ ৷ 
তোমাকে সদগন্ধসম্পনন মোদকসমূহ, উত্তম 
ধুপ, দীপ, এবং হুগন্কবহুল অন্ুলেপন দ্বারা 
প্রথমে শ্রীতিযুক্ত করিয়া পশ্চাৎ আমাকে 
প্রীত কাঁরলে, হে ঢুণ্ে! কে সিদ্ধি প্রাপ্ত 
নাহয়? তারপর সেই ব্যক্তি, অধথাক্রমে 
এই কাশীর অন্ান্ত তীর্থ সমস্থ পর্যটন 
করিলেও তোমার করুণাকটাক্ষে হিত-প্রাতি- 
বাতক উপসর্গ বিদূরিত করিয়৷ এই কাশীর 
অবিকল ফল প্রাপ্ত হয়। হে ছুণ্গিসণেশ ! 
কাশীতে প্রাত্ঃকালে প্রত্যহ যে তোমাকে 
নমস্কার করিবে, তাহার অখিল বিদ্বরাজি 
বিন হয় এবং ইহকালে ও পরকালে জগ- 
নুগুলস্থ কোন বন্তই তাহার দুর্ণভ হয় না। 
হে ঢূন্িগণেণ! যে ব্যক্তি, তোমার নাম জপ 
করেন, অষ্টসিদ্ি, হৃদয়ে প্রতিদিন তাহাকে 
জপ করে; সেই ব্যক্তি, বিবিধ দেবভোগ্য 
ভোগের পর, অন্তে নির্্বাণলক্ষ্মী কতৃক কৃত 
হয়। হে সকল সিদ্বিপ্রদ ঢন্গরাজ! যে 
ব্যক্তি দূরে থাকিঘ়াও প্রস্ট্িহ তোমার পাদ শীঠ 
স্মরণ করে, সে বাক্তি, কাশীস্থিতির অবিকল 
সাফল্য প্রাপ্ত হয়; নতুবা হয় ন!। আমার 
বাক্য কখন মিথ্যা হইবার নহে। হে মহা- 
ভাগ! আমি জানি, তুমি এই কাশীক্ষেত্রের 
প্রসংখ্য বিদ্ধ অনেক প্রকারে বিনষ্ট করিতে 
নানারূপে এই স্থানে অবস্থান করিতেছ। 

হে অনঘ.! যেখানে যেখানে তোমার যে থে 
রূপ আছে, সেই সেই স্থান এবং সেই সেই 
রূপ কীন্তন করিতেছি, এই দেবতাগণ তাহা 

। শ্রাবণ করুন। প্রথম, আমার অল্প দক্ষিণাংশে 
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তুমি ঢুন্চিরাজরূপে অবস্থিত ; খজিয়। বজিন। - 
সকল ভক্তকে সকল পুরুতার্থই প্রদান করিয়া 
থাক। হে পুত্র গণেশ! যাহার! মঙ্গলবার 

চতুরধা প্রাপ্ত হইয়া সদগন্ধমম্পন্ন মোদকসমূহ, 
গন্ধ এবং মাল্য দ্বারা তোমার বিবিধ পুজা 
বিপান করে, আমি সেই কার্যের জন্ত 
তাহাদিগকে পারিষদগণ মধ্যে অস্তনিবিট 
করি। হে গজানন! ঢ,শ্চে! প্রতি চতুর্ধাতে 
যাহারা তোমাকে সম্যকৃপ্রকারে পুজা করে, 
ভাহারাই গাচ়বুদ্ধি এবং কুতী ; আঁর তাহারাই 
সকল প্রকার বিপদের অন্তুকে সম্পূর্ণরূপে 
বমাপদ স্থাপন করিয়া পরিশেষে গজাননত 

প্রাপ্ত হয়। হে ঢুণ্ে! মাঘমাসের শুরুচতুর্থাতে 
নক্তব্রত-পরায়ণ হইয়1* যাহার! তোমার পুজ। 

করে।৪ তাহার! দেব্তাগঞ্টেও পুজ্য হইয়া 
থাকে ব্রতাবলঙ্গন পুরঃসর একবৎসরব্যাপী 
যাত্রা করিয়। মাঘসাসের শুরুচতুথীতে শুরলুতিল- 
নিশ্মিত কমডক ভোজন রা হয়। হে 
চণ্ডে! কষেত্রসিদ্ধিপ্রাথগণ, মাঘ শুক্রচতুর্থীতে, 
তোমার শ্রীতির জন্য যন্্মহকারে বাত্র! 
করিবে! এই তুদীয় যাত্র। সর্ব উপসর্গ হরণ 
করে। এই কাশীতে যে ব্যক্তি, নৈবেদ্য, 
তিল এবং লড্ডকসমূহ দ্বার! পূর্বোক্ত যাত্রা 
না করে, আমার আঙ্ঞাক্রমে সহ সহত্র 
উপসর্গ তাহাকে পীড়িত করে। ঘধে মন্তরজ্ঞ 
ব্যক্তি, সেই চত্ুথাতে তিলাজ্যদ্রব্য দ্বারা হোম 
করিবে, তাহার মন্তরমিদ্ধি হইবে। হে গজানন 
ঢুণ্টে! তোমার বৈদিক অথবা অবৈদিক যে 
মন্ত্র হউক না কেন, তোমার নিকট তাহা 
জপ করিলেই ইঃসিদি প্রদান করে। ঈশ্বর 
বলিলেন, যে সদৃবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি, মৎ্কৃত 
তোমার এই স্তব পাঠ করিবে, তাহাকে কখনই 
বিদ্বরাশি পীড়িত করিতে পারিবে না, ইহা 
নিশ্চয় । এই পবিত্র ঢুন্িস্থাতি ঢুণ্টিলমীপে যে 
ব্যক্তি পাঠ করে, সর্ববিধ সিদ্ধি সতত তাহার 
সান্নিধ্য ভল্গন! করে। মাঞ্মুব, অত্যন্ত মধ্যতচিততে 
এই স্তব পাঠ করিলে, মান্সপাপ কর্তৃক 
তাহাকে কখন আক্রান্ত হইতে হয় না। 
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দচস্তোত্র পাঠ করিলে মানব পত্র, ক লগ্র. 
ক্ষেত্র, প্রধান প্রধান অশ্ব, উংকষ্ট গৃহ, ধন এবং 

শি, ০ 

. ধবন্ত প্রাপ্ত হয়। মোক্ষপ্রার্থী ব্যক্তি, আমার 
কথিত এই সর্বসম্পত্তিসম্পাদক স্ব সর্ধদা 
যতরপৃক্ক পাঠ করিবে। পূর্বে এই স্তোত্র 

পাঠ করিয়া পশ্চাৎ কোন কার্ধ্োদেশে যাইলে 
সর্ববিধ সিদ্ধি নিয়ত তাহার অগ্রবস্তী থাকে। 
ু্ি, ক্ষেত্রক্ষার জঙন্ঃ আর যথায় যথায় 
আছেন, তংসমন্ত কীর্তন করিতেছি, এই দেব- 

' গ্রণ শ্রব্ণ কর্বন। কাশীতে, অসিগঙ্গামন্রমূ-. 
সমীপে, অর্ধবিনায়ক নামে গণেশ অবস্থিত। 
রবিবারে তাহাকে দেখিলে সর্কপাপ শান্তি । 

হয়। এই কাশীক্ষেত্রের দক্ষিণভাগে অব- | এইনন্ত) কাশীতে সেই 
স্থিত সর্ন্যহূর্গতিবিনাশী দুর্গ নামক গণেশকে 
যতরপূর্ববক পুা জকরিবে। ভীমচণ্ডীসমীপে 
কাশীক্ষেত্রের নৈর্ঝভরকোণে অবস্থিত ভীমচণ্ড 
বিনায়ক ( গণেশ) অবলোকিত হইলে মহাতয় 

কাশীখণ্ড 

তৎপশ্চিমে এবং .হূ্গবিনায়কের_ উত্তরে অব- 
স্থিত ছূর্গম উপসঘ্ররে বিনাশক কুট নামে 
গণেশ এই ক্ষেত্রকে সতত রক্ষা করেন। 
'ভীমচণ্ড বিনায়কের। কিঞ্চিৎ পরে ঈশান" 
কোণে অবস্থিত 'শালকটস্ট' গণপতিকে পুজা 
করিবে। এই গণেশ, ক্ষেব্রস্থিত রাক্ষমগণের 
অধ্যক্ষ । (দেহলিবিনায়কের পূর্ধবভাগে. অব- 
স্থিত কুস্াণড নামে বিনায়ক, মহোৎপাত শান্তির 
জন ভক্তগণের সতত পুঁজনীয়। উদ্দগ্ুবিনা- 
যুকের . অগ্নিকোণে অবস্থিত মহাপ্রসিদ্ধ.মুণ- 
বিনায়ক, তক্তগণের পৃজ্জনীয়। মুণ্ডবিনায়বে* 
দেহ পাতালে আর মু কাশীতে অবস্থিত, 

দেবের মুণ্ডবিনায়ক 
ইসা । 'পাশপাণি' গণেশের দক্ষিণদিকে 

অনস্থিত “বিকটদ্বিজ” গণেশকে পুজা করিলে 
গাণপত্যপপপ্রান্তি হয়। ধধর্ব* বিনায়কের 
নৈথতকোণে অবস্থিত রাজপুত্র” বিনায়কের 

শান্তি করেন। এই ক্ষেত্রের পশ্মিতাগে | পৃভা কলৈ, রাজ্যনুষ্ট রাজাও পুনরায় রাজ্য 
অবস্থিত “দেহলিবিনায়ক” ভক্তগণের সর্বানিন্ব 
নিবারণ করেন, এ বিষয়ে সংশয় নাই। কাশী- 
ক্ষেত্রের বায়ুকোণে অবস্থিত উদণ্ড নামক 
গণেশ, ভক্তগণের উদ্দণ্ড ( প্রচণ্ড ) বিদ্বসমূহও 
সর্বদা দণ্ড করেন। কাশীর উত্তরদিকে অব- 
স্বিত পাশপাণি বিনায়ক, ভক্তিসহকারে কাশী. 
বামীজনগণের বিনায়কগ্রহাদিকে পাশবদ্ধ 
করেন। গ্রাঙ্গা এবং বরণার সঙ্গমপমীপে অব- 
স্থিত রমণীয় 'খর্বববিনায়ক"” ভক্তসজ্জনগণের 
মহ। মহা বিদ্লসমৃহকেও খর্ব করেন। কাশীর 
পূর্নভাগে যমতীের পশ্চিমে অবস্থিত প্রসিদ্ধ 
“সদ্ধিবিনায়ক্* সাধকদিগকে শীস্ সিদ্ধিপ্রদান 
করিয়৷ থাকেন। কাশীতে বাহ-আবরণস্থিত 
এই অষ্টবিনায়ক, অভক্তগণকে উচ্চাটিত করেন 
এবং ভক্তগণকে সিদ্ধিপ্রদান করিয়৷ থাকেন। 
দ্বিতীয় আবরণে স্থিত যে সকল বিনায়ক, এই 
অবিমুক্তক্ষেত্রকে রক্ষা করেন, আমি অতঃপর 

গৃর্ধার পশ্চিম-তীরে “অর্ক 
ভরে অবস্থিত ল্মোদর নামক 

গাুতি কর্দম প্রক্ষালিত করেন। 

প্রাপ্ত হয়। গন্গার পশ্চিমতীরে এবং রাজপুত্র 
গণেশের পশ্চিম দিকে অবস্থিত (প্রণব নামক 
গণেশকে প্রণাম করিলে, স্বর্ণপ্রাপ্তি হয়। 
কাশীতে দ্বিতীয় আবরণে অবস্থিত এই অষ্ট 

টি 

বিনায়ক, কাশীবামীধিগের বিদ্সমূহ উৎপাদন ' 
করেন। কাশীক্ষেত্রে, তৃতীয়াবরণে, ক্ষেত্র 
রক্ষক যে সকল বিদ্বরাজ আছেন, আমি এক্ষণে 
তাহাপিগের কথা বলিব। উত্তরবাহিণী গঙ্গার 
রূমণীয় তীরে লঙ্বোদর গণেশের উত্তরদিকে 
অবস্থিত 'বক্রতুণ্ড গঁণশ, পাপসমূহ বিনাশ 
করেন। কুটরন্ত গণপতির উত্তবরদিকে এক- 
দস্ত গ্রণেশ, উপসর্গস্বন্ধ হইতে সতত আনন্দ- 
কাননকে রক্ষা করেন। শালকটদট গণেশের 
মঈঁশানকোণে ত্রিদুখ নামক বিদ্বুরাজ, সতত 
কাশীর ভয় নিবারণ করিতেছেন। ত্রিমুখ 

গণেশের তিন মুখ।_একটা মুখ বানরমুখ্র 
যায়, একটা মুখ সিংহমুখের স্তায় এবং অপর. 

মুখ হস্তিসুখের স্তায়। কুম্মাওড গণেশের পুর 
শশা হতাশ 

রক্ষা করেন। এই গণপতির পরান্তযুক্ত উৎ- ৪ 



সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায় 

কষ্ট রধ আছে। মুণ্ড বিনায়কের অগ্নিকোপে 
অুবৃস্থিত “হেরুম্ব' গণেশ শতত পুজনীয়। তিনি 
মাতার স্তায় সকল কাশীবামিগণের কামনা 
পুর্ণ করেন। বুদ্ধিমান ব্যক্তি, বিকটদন্ডের 
পশ্চিমিকে অবস্থিত “বিদ্ুরাজ' নামক সর্দ্ব- 
বিদ্ববিনাশক গণপতিকে সিদ্ধির ভন্য পুজা 
করিবে। বু'জপুত্র গণেশের কিপিং পরে 
নৈঞ'তকোণে অবস্থিত ভক্তবরপ্রদ “বরদ' 
নামক গণেশের পৃজ। করিতে হয়। প্রণব 
গণেশের দক্ষিণদিকে, গঙ্গার পবিত্র তীরে পিশ- 
ন্গিলানীর্থে অবস্থিত মোদকপ্রিয় গণেশের পূজা 
করিতে হয়। কাশীতে চতুর্থ আবরণে অন্- 
স্থিত, ভক্তবিদ্ববিনাশক অষ্ট বিনায়ককে জঙ্ট- 
চিন্তে সৃব্যক্তরূপে দর্শন করা বিধি। .. বক্তুতুণ্ড 
গণেশের উত্তরদিকে গল্গাতীরে “অভয়দ” নামক 
গণপতি আছেন। তিনি সকলের ভয় বিনাশ 

করেন। একস্ত, গণেশের উত্তরদিকে অবস্থিত 
“সিংহতুণ্ত' নামক গণেশ, কাশীবাসীদিগের 
উপসর্থন্বরূপ করিকুল বিনষ্ট বরেন। ত্রিমুখ 
গণেশের ঈশানকোণে অবস্থিত বুণিতক্ষ 

নামক গণেশ ছইগণের বুদৃষ্টি হইতে মহাশ্মশান 
কাশীকে সতত রক্ষা করেন। পঞ্চান্ত বিনা- 
য়কের পূর্বদিকে অবস্থিত “ক্ষিপ্রপ্রনাদন' 
গণপতি, নগরী রক্ষা করেন, ক্ষিপ্রপ্রসাদনের 
পুজা করিলে, শীঘই সিদ্ধিসমুহ লাভ হয়। 
হেরম্ব গণপতির  অগ্নিকোণে সাক্ষাৎ চিন্তিত- 
প্রয়োজনসম্পাদক ভত্কুচিন্তামণি “চিস্তামণি 
বিনায়ক অবস্থিত | বিদ্ববাজ বিনায়কের 
উত্তরদিকে “দত্ত হস্ত” গণেশ অবস্থিত। তিনি 
কাশীদ্রোহীদিগের বহু সঙ্আ বিদ্ধ লিপিবদ্ধ 
করেন। বুর্দ গণেশের নৈর্তকোণে স্থিত 

রাক্ষমগণারৃত পিচিগুল নামক গণপতিদেব 
এই পুরীকে দিবারাত্র রক্ষা করেন । 
পিলিপ্লিল! তীর্থে মোদকপ্রিয় গণপাতির 
দক্ষিণে 'উদগয়ুণ্' নামক গণপতি ভক্তগণকে 
কি প্রদান করেন ? কাশীতে পঞ্চম আবরণে 
7৮৬ যে ৮ জং এই ক্ষেত্র রক্ষা 

২৪৭. 

গুঙ্গাতীরে অভরুপ্রদ .. গণেশের .উত্তর দিকে . 
অবস্থিত স্ুলদস্ত গণেশ, সজ্জনগণপকে স্থুলসি্ধি 
প্রধান করেন। সিংহতুণ্ড গণেশের উত্তর- 
দিকে অবস্থিত “কলিপ্রিয়' বিনায়ক, তীর্থবাসি- 
দ্রোহকারীদিগের পরস্পরের মধ্যে কলহ 
উৎপাদন করেন কুপিতাক্ষ গণেশের 

ঈশানকোণে চতুর্দান্ত বিনায়ক অবস্থিত ; তাহার 
দর্শনমাত্রে বিদ্বাসমুহ, হ্বয়ং ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। 
'ক্ষিপ্রপ্রমাদন” গণ্শের পুর্কদ্িকে অবস্থিত 
“দি” নামক গণপতি, সম্মুখ এবং পশ্চাৎ 
উভ্্ন দিকেই তুল্য শোভা ধারণ করিয়া 
থাকেন, গেই গণপতির দর্শনমাত্রে সর্ব্বতো- 
মুখী স্ত্রীপ্রাপ্তি হয়। আমার পূত্রসম্পদে 
জ্যেষ্ঠ “জো, নামক গণপতি, জোঠ্মাসের 
গু্ুচকুর্দশীতে জ্যোষ্ঠত প্রাপ্তির জন্য পুজনীয়। 
জ্যেষ্ঠ গণেশ, চিন্তামণি গণেশের অগ্নিকোণে 
অবস্থিত। তাহার পুজা করিলে বহু সম্পত্তি, 
এমন কি, হস্তী পর্যয্ত প্রান্ত হয়। -পিচিগিল 
গুণপতির দক্ষিণদিকে. কালবিনায়ক; কাল- 
বিনায়কের মেবা করিলে মানুষের কালভীতি 
থাকে না। 'উদ্দগ্মুণ্'' গণপতির দক্ষিণর্দিকে 
অবস্থিত নাগেশ গণপতিকে ঘর্শন করিলে, 
নাগলোকে সাদরবসতিপ্রাপ্তি হয়। অনন্তর 
ষাবরণস্থিত বিদ্বরাজদিগের কথা বলিতেছি, 
ই্াহাদিগের নাম অবণ মাত্রেই সিদ্ধিলাভ 
হয়। বিগ্ববিনাশক, “মণির, নামক গণপতি 
পূর্বদিকে ; ভক্তেব্র আশাপুরক আশাবিনায়ক 
অগ্রিকোণে ; সৃষ্টিসংহার হৃচক হৃিগ্ণেশ্ 
দক্ষিণদিকে ; সর্ধববিদ্ুহারী পুজ্য যক্ষবিদেশ্র 
নৈর্ধতকোণে ; সকলের মন্্লকারক -গলজকর্ণ 
পশ্চিমদিকে এনং চিত্রধট গণেশ বাস 
কোণে অবস্থিত হইয়া নগরী পালন করেন। 
উত্তরদিকে অবস্থিত স্ুলজব্র। গণপতি, শাস্ত 
ব্যক্তিগণের পাপ দূর করেন। ঈশানকোণে 
অবস্থিত ম্গলবিনায়ক শিবপুরীকে পালন 
করেন। খ্বমতীর্থের ॥. মিত্রবিনায়কু 
গণেশকে পুজা করিবে। সপ্তমাবরপন্থিত. 

ছি। এপ্েঃপ্রতিদিগের কীর্তন করিতেছি এয়োদাদি . 



২৮ কাশীখণ্ড 

রা ৬৯৮০৬ সপ্তম-_ 
নায়ক, এই গণেশ মহাদ্বারের সম্মুখে 

অবস্থিত। অষ্টম গণেশ-_অবিমুক্তবিনায়ক, দিবোদাসের নির্বণপ্রাপ্তি। 
মদীয় অবিমুক্তক্ষেত্রস্থিত নআ্রচেতা জনগণের  অগন্ত্য বলিলেনহে স্কন্দ! তধন সেই 
সর্বহুঃখসমূহ দূর করেন। যে, এই ফ্ট- গণপতিও বিলন্দ করিতে থাকিলে, মন্দরনিরি- 
পঞ্চাশং গজাননের স্মরণ করিবে, সে ব্যক্তি, স্থিত শিব কি করিয়াছিলেন? স্বন্দ বলিলেন, 
দেশাহরে মারলেও মৃত্যুকালে জ্ঞান প্রাপ্ত হে অগল্ঞ! একমাত্র কাশীবিষয়িণী অশেষ 
হইবে। যে পুণ্যাস্া, এই ফ্টুপপণশৎ প পসমৃহ-বিনাশিনী কথ। আমি অধুনা বলি- 
গজান*কথাসম্থলিত মহাপবিত্রা ঢুণিঃতি | তেছি, শ্রবণ কর ' সেই ক্ষেত্রপ্রধান অবিমুক্ত- 

পাঠ করিবে, তাহার পদে পদে সিদ্ধিলাভ | ক্ষেত্রে গজেন্্রবদন বিলম্ব করিতে থাকিলে, 
হইবে। এই গণপতিগণকে যেখানে সেখানে | ত্রান্ক সত্র বিষুকে প্রেরণ করিলেন এবং 
স্মরণ করিবে, মহানিপংনমুদ্দ মধ্যে পতনোনুখ তিনি »মাদরপুর্নক স্স্িকে ব্হবার বলিয়া 

অগুপফাশ অধ্যায় | 

মানবকেও ইহারা রক্ষা করেন। এই মহা- 
পবিত্র স্তব এবং এই সকল বিনায়কের কথা 
শ্রবণ করিলে ঝ্ধন তাহার বিদ্ববাধা,..হয় না 
এবং পাপহানি হয় । ওচিতীবেত্তা দেবদেব্, 
মহোংসবপূর্ণচিত্তে এই কথা বলিয়৷ ব্রহ্মাদি 
দেবগণকৃত অভিষেকপ্রাপ্তির পর, তাহািগকে 
অভীষ্ট প্রদান এবং যথাযোগ্য তাহাদের 
সম্ভাষণ পু্বক বিশ্বকম্মনিম্মিত রাজভবনে 
প্রবিষ্ট হইলেন। স্বন্দ বলিলেন, বিদ্বরাজ, 
ভগবান দেবাদিদেব কর্তৃক এইরূপ স্ুত 
হইয়াছিলেন, পুর্োক্ত স্তবানুমারে আত্মাকে 
তিনি বহুপ্রকারে বিভক্ত করিয়াছিলেন। 
হে'কুম্তযোনে। সেই ঢুণ্টিরাজের এই সকল 
নাম; ইহা কীর্তন করিলে মনুষ্য নিজ অভীষ্ট 

প্রাপ্ত হয়। এতভিনন ঢুণ্টিগণপতির আরও 
ভক্তপুজিত অসংখ্য সহত্রপ্রকারের বিভিন্ন 
মুতি আছে। ভগীরথ-গণেশ, হরি” নুগণেশ, 
কপর্দগণেশ, বিন্দুবিনায়ক ইত্যাদি নান! গণেশ, 
এক-এক-ভক্তপ্রতিষ্ঠিত :_কাশীতে আছেন। 
তাহাদিগের পুজাতেও মানবগণের সর্বাসম্প্ত্তি 
হয়। মানব, শ্রদ্ধাসহকারে এই পবিত্র অধ্যায় 
শ্রবণ করিলে সব্বিদ্ব হইচ্ে উত্তীর্ণ হইয়া 
অভীষ্টপদ লাভ করে। 

_.. অপ্তুপক্কাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৭ ॥ 

দিপেন, পুর্বপ্রস্থিত ব্যক্তির! যেমন করিয়াছে, 
তুমিণ্ত যেন সেইরূপ করিও ন1। শ্রীবিষু। 
বলিলেন, বুদ্ধি এবং বঙ্গাবল অনুসারে প্রাণি- 
গণের উদ্যম করা কর্তব্য । পরস্তহে শগ্ধর! 

কাধ্যের মফলতা তোমার আয়ত্ত । কর্ম 
সকল অচেতন, প্রাণিগণও স্বাধীন নহে। 
তুমিই কর্মের সাক্ষী এবং তুমিই প্রাণিগণের 
প্রব্ক। পরস্ত ভবদীয় চরণসেবকগণের 
তাদৃশ সদ্বুদ্ধি উৎপন্ন হয়, যাহাতে তেমাকেই 
বলিতে হয়, “এ ব্যক্তি উত্তম কর করিয়াছে ।* 
হে গিরিশ ! অলবিস্তর যা কিছু করব এ জগতে 
আছে, তোমার চরণম্মরণ পুৰ্বক অনুষ্ঠান 
করিলে তাহা! সিদ্ধ হইবেই। উত্তম বিবেচনা 
পৃর্বক অনুষ্ঠিত হুসিদ্ধপ্রায় কর্ধ ও তোমার 
চরণ স্মরণ না করিয়া অনুষ্ঠান করিলে, তৎ- 
ক্ষণাৎ তাহ! বিনষ্ট হয়। আমি অন্য 
শিবপ্রেষিত হইয়া উত্তম উদ্যম করিতেছি ; 
তোমার প্রতি ভক্তিসম্পন্ন আমাদিগের সে 

উদ্যমের ফলসিদ্ধি প্রায় হুইয়াই আছে। 
স্বীয় বুদ্ধি বল পৌকুষে যাহা অতীব 
অসাধ্য হে শিব! তোমার অনুধ্যান- 
মাত্রে তংকাধ্য নুসিদ্ধ হয়। হেবঝিভো! 
ভব! যাহারা তোমাকে প্রদঞ্চি করিয়া 
কোন কারধ্যোদ্দেশে গমন করে, সেই 
সব কর্মফল তোমার ভয়েই যেন তাহার 
সন্মুখবর্তা হয়। হে মহাদেব! এ কার্ধা নিষ্পক্ন « 
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হইয়াই গিয়াছে, ইহ! নিশ্চিতরূপে জানিবে। 
পরস্ত এক্ষণে কাশীপ্রবেশের উপযোগী শুভলগ্ন 
স্থির কর। অথবা কাশীপ্রবেশে শুভাশুভ 
সময় চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই, যখনই 
কানীতে প্রবেশ কর! যায় তখনই শুভ কাল। 
অনন্তর গৰ্ুড়ধ্বজ, শিবকে প্রদক্ষিণ এবং 

বারংবার প্রণাম করিয়। লক্ষ্মী মমভিব্যাহারে 
মন্দর পর্বত হইতে কাশীযাত্রা করিলেন। 
অনস্তর বিদু, বারাণসী অবলোকন করিয়া 
আনন্দাধিকো আপনার পুগুরীকাক্ষ' নাম 

»সার্গক করিলেন । শিষু, গঙ্গাবরণার সঙ্গমস্থলে 
নির্মীলচিত্তে হস্তপাদ প্রক্ষালনপুব্বক সবন্ষে 
লন করিলেন্। গপীতান্বর, প্রথম মঙ্গল প্রদ 
স্বীয় চরণছুয় তথার প্রক্ষালিত কর! অবধি 
সেই ভীর্থ 'পাদোদ্ক মামে”অভিচিত হইয়াছে। 
যেসকল মানুষ, সেই 'পাদোক'লীর্ঘে স্নান 
করিবে, তাহাদের সপ্তুজন্মার্জিত পাণ শীঘ্র 
বিনষ্ট হইবে। মনুষ্য তত্তীরে শ্রাদ্ধ এব তথায় 
ভিলতর্ণন করিলে তাহার স্ববংশীয় একবিংশতি 
খুরুষ উদ্ধার প্রাপ্ত হয়। গয়ায় পিডকার্ধ্য 
করিলে, পিতলোক যে প্রকার তপ্তিলাভ করেন, 
কাশীর পাদোদকতীর্৫ঘেও তাদুশ তথ্িলাভ 
তাহাদের নিশ্চয় হইয়। থাকে। যে মানব, 
পাদোদকতীর্থে স্নান, পানোধকতীর্ঘজলপান 
এবং পাদোদকতীর্থজলদান করিয়াছে, তাহার 
সহিত নরকের কোন সম্বন্ধ থাকে না। বিসু- 

পার্দোদকতীর্থে একবার পাদোদক পান করিলে, 
তাহার আর কখন মাঞ্ঞন্ত পান করিতে হয় 
না, ইহা নিশ্চয়। শঙ্স্থিত পাদোদকতীর্থ- 
জলে শালগ্রাম শিলাচক্েকে নান করাইয়া 
সেই জল পান করিলে অনতকতপ্রাপ্তি হয়। 
বিুপাদোদকতীর্থে যদি বিষুপাদোদক পান 
করা যায়, তাহা হইলে সেই বহুকালের 
পুরাতন অমৃতে আর কি ফল? যাহার 
কাশীতে পাদোদকতীর্ঘে উদক-কার্ধ্য করে 
নাই, জলবুদৃবুদসন্িভ জন্মই তাহাদের বিফল । 
লক্ষ্মী এয়ং গঞুড় সমভিব্যাহারী আদিকেশব 
পরব, মিত্যকর্্ম সমাধা করিয়া ভ্রেলোক্য- 

ব্যাপিনী স্বীয় মুর্তি উপমংহৃত করিয়! শ্বহস্তে 
প্রস্তরমরী মূর্তি নির্বাণ পুরঃসর, সর্দ্বসিদ্ধি- :: 
সমদ্ধিপ্রদায়িনী সেই মূর্তির পূজা করিলেন। 
আদিকেশবনারী সেই পরমেশ্বরের শ্রীমুত্তি পুজা 
করিলে মানব, বৈকুষ্ঠকে আপনার গৃহ- 
প্রাণের স্তায় বোধ করিতে পারে। 
কাশীর সীমান্তে সেই স্থান শ্বেতদ্বীপ নামে 
খ্যাত। সেই আদিকেশবমুন্িসেবকগণ, শ্বেত. 
দ্বীপেই বাস করে। তথায় আদিকেশবের 
অগ্রে ক্ষীরসমুদ্র নামক অপর তীর্থ আছে, 
তথায় উদককার্য করিলে ক্ষীরসাগরহীরে 
বাস হয়। মানব তথায় শ্রাদ্ধ করিলে এবং 
যথোক্তা ভরণে অলঙ্কত৷ পয়ন্বিনী গো দান 
করিলে ভাহার পিষ্ডগণ ন্রীরোদতীরে বাম 
করেন। তথায় ভক্তিপুর্দক, একটী ধেনু দান 
করিলেঞ্সেই পৃণ্যাতবা স্ববংশীয় একশত এক 
পুরুষকে পায়সকর্দমঘুক্ত ক্ষীরোদতীরে নীত 
করে' এই তীর্থে দৃক্ষিণাসহ বহু উত্তম ধেনু 
দান করিলে, এক এক ধেনুতে শতাধিক বধ 
করিয়া তীয় পিগগণ ক্ষীরোদতীরে বাস করে। 
ক্ষীরোদতীর্থের দক্ষিণে অনুস্তম শঙ্খতীর্থ। 
তথায় পিতৃগণকে তর্পিত করিলে বিমুদলোকে 
সম্মানিত হয়। তাহার দক্ষিণে চক্রতীর্ঘ 
পিতুগণেরও হছুর্লভ। তথায় শ্রাদ্ধ করিলে 
পিতঝণ হইতে মুক্তিলাভ হয়। তাহার 
নিকটে গবাতীর্থ এই সকল মনংপীড়ার নাশক, 
পিঙগণের নিস্তারক এবং পাপসমুহের ক্ষয়- 
কারক। তংসমীপে পদ্মতীর্থ ; নরশ্রেষ্ট, 
সেই স্থানে স্্রান এবং বিধিপুরর্বক পিতৃতর্পণ 
করিলে কদাচ শ্রীভ্র্ হয় না। ভ্রেলোক্য- 
হঃপ্রদায়িনী মহালক্কা স্বর যশায় জান করিয়া 
ছিলেন, দেই ভ্রেলোক্যবিখ্যান্চ মুহালক্ষী-তীথ 
সেই স্থানেই । সেই তীর্থে স্নান এবং রত্বকাচন 
ও পট্রবন্ত্রসমূহ ব্রা্গণোদ্দেশে দান করিলে 
লেক্ষীছাড়া, হইতে হয় না; আর যেখানে 
যেখানে তাহার জন্ম হয দেখানে সেখানেই 
সে সমুদ্ধিসম্পন্ন হয়। “তীর্থপ্রভাবে তাহার ও 
পিতৃগণ ভ্রীসম্পন্গ হয়। তথায় ত্রিলোকবন্দিতা 



২৫০ 

_ মহালক্্মীমূর্তি আছেন,; মানব ভক্তিসহকারে 
স্তহাকে প্রণাম করিলে কদাচ রোগী হয় না। 
উপবাসনিয়মাবলম্বন পূর্বক ভাদ্রমাসের 

,. কৃষণাষ্টমীতে মুহালক্ষীপুজা এবং রাত্রিজাগরণ 
' করিলে ব্রতফল প্রাপ্ত হয়। তথায় -গুরুড়- 
কেশ্বমমীপে ত্ক্ষযতীর্ঘ আছে; ভর্তিসহকারে 
তথায় স্নান করিলে সংসারসর্প অবলোকন 
করিতে হয় না। নারদ ঘথায় কেশবসম্লিধানে 

ট্ব্রদ্ববিদ্যা-উপদেশ প্রাপ্ত হন, মহাপাতকনাশন 
দেই নারদ তাহারই সন্মুথে। মানব, 
তথায় স্নান করিলে সম্পূর্রপে ত্রহ্মাবিদ্যা প্রাপ্ত 
হয়। এইজন্ত কাশীতে সেই কেশব, নারদ- 
কেশব নামে অভিহিত। মানব, ভঞ্তিসহকারে 
নারদ্রকেশবদেবের পুজ। করিলে, কদাচ তাহ।র 
আর জননীজঠরপীঠে বাস করিতে হয় না। 
তাহার অগ্রে প্রহ্থমাদতীর্থ ; তখায় ঞ'কাদ- 
কেশব বশমান আছেন। তথায় শ্রান্ধা্ি 
করিলে বিষ্/লোকে সাদর-বসতি প্রান্ত হয়। 
তহসমীপে পাপবিনাশক “আম্বরীষ মহাতীর্থ ; 
তথায় উদককাধ্য করিলে মানব নিষ্পাপ হয়। 
আঘদিকেশবের পুস্বদিকে অবস্থিত আদিত্য- 
কেশবের পুজ। করিতে হয়। আদিত্কেশবের 

দর্শন মাত্রে উচ্চ উচ্চ পাপরাশি হইতে 
মুক্তিলাভ হয়। সেই স্থানেই.দত্তাত্রেয়েশ্বর শীর্ঘ 
এবং আধিগদাধর বর্তমান | সেইস্থানে 
পিতগণের তৃপ্তি সাধন করিতে পারিলে জ্ঞান- 

যোগপ্রান্তি হয়। ভূগুকেশবের পুর্বে পরম- 

তীর্থ ভার্গবতীর্থ বর্তমান, মানুষ তথায় স্গান 
করিলে ভার্গবের স্তায় ন্ুবুদ্ধি এবং প্রাজ্ঞ 
হইয়া থাকে। তথায় বামন কেশবের 
পুর্্ধদিকে .বামন তীর্থ; তথায় সেই [বুকে 
পুজা করিলে বামন সমীপে বাস হয়। 
'মরনারায়ণের সম্মুখে নরনারায়ণ তীর্থ, সেই 
তীর্ঘে স্নান করিলে মানব নারায়ণত্ব প্রাপ্ত 
হয়। তঙসমীপে পাপবিনাশক যজ্জবারাহ 
তীধু; প্রতিমজ্জনে তথায় রাজনুয়ষজ্ের ফল 
হ্1; তৎসমীপে “বিদারনারসিং্হ' নাম্ক, 
হরি তীর্ঘ) তথায় বান করিলে শতজন্মা- 

কাশীখণ্ড । 

র্জিত পাপ বিদীর্ণ হয়। গোপীগোবিদ্মুর্তির 
পুর্বদিকে গোপীগোবিন্দ-তীর্থ; তথায় স্বান 
করিয়। যে বিমুপুজ! করে, মে, বিষুপ্রিয় হয়। 
গোপীশোবিন্দের দক্ষিণদিকে লক্ষমীনৃসিংহ নামক 
তীর্থ সে তীর্থে ন্নান' করিলে, "লক্ষ্মীছাড়া” 
হইতে হয় না। ত্দগ্রে শেষমাধবসমীপে 
শেষতীর্৫ঘ: তথায় পিতৃগণ তর্পিত হইলে, 
তাহাদের তৃপ্তির আর শেষ হয় না। তাহার 
পশ্চিমে শৃঙয্রাধব নামক নুনির্দল তীর্থ) 
পাপিষ্ঠ মানৰও তথায় ন্নানতর্পণ-_-উদককার্ধ্য 
করিলে শিশ্মিলতা প্রাপ্ত হয়। তদগ্রে পরম- 
পাবন হয়শ্রীব্তীর্থ। সেই তীর্থে স্নান, হয়- 
গ্রীবরূপী কেশবের পূজা এবং হয়গ্রীবসমীপে 
পিগুদান করিলে, হয়গ্রীবস্রী-প্রাপ্ত হুইয়। 
পু ঘপুরুষগণের সহিত তাহার মুক্তি হয়। 
বন্দ বলিলেন, প্রসঙ্গ ক্রমে উদ্দেশে আমি এই 
সব তীর্থ তোমার নিকট কীর্তন করিলাম । 
গেহেতু কাশীতে তিলতিলান্তর ভূমিতেই 
অনেকানেক তীর্থ আছে। হে কুত্তযোনে ! 
কথিত এই সকল তীর্থের নামমাত্র শ্রবণ 
করিলেও মানব নিস্পাপ হয়। হে ব্িপ্র! 
শঙ্খচত্রগদাধর বৈকুঠঠনাথ যাহ] করিয়াছিলেন, 
সেই প্রস্তুত খিষস্ত তোমার নিকটে অধুন কীর্তন 
করিতেছি । অনন্তর, কেশব, সেই কেশব- 
মুওতে সমাবিষ্ট হইলেন, পরে শিবকার্ধ্য 
করিতে কৃতনি-য় হইয়া অংশাংশের অংশে 
চতুর্ভু্জরূপে নির্গত হইলেন। অগস্ত্য বলিলেন, 
ভো ষড়ানন! চক্রপান্, অংশাংশের অংশে 
কেন নির্গত হইলেন ? কাশীতে উপস্থিত হুইয়। 
হবি, কোথায় সেইরূপে নির্গত হইয়াছিলেন ? 
স্বন্দ বলিলেন, হে মুনে! বিষ সমগ্ররূপে 
যে কারণে তথ। হইতে নির্গত হন নাই, তাহার 
কারণ বলিতেছি, ক্ষণকাল মাত্র শ্রবণ কর। 
পুণাপু্গবলে কাশীতে উপস্থিত প্রাজ্ঞ ব্যক্তি, 
মহামহ1 লাভ ব্বয়ং আসিয়৷ গ্ধব করিলেও 
সর্বাতোভাবে তাহাকে পরিত্যাগ করিবে না। 
হে কুম্তযোনে! এইজন্ত মুবরারি, (কাশীতে 
্বীয় প্রতিম। প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং অল্লাংশে 



' অগ্রপঞ্ধার্শ অধ্যায় । হি 

নির্গত হইলেন। দেব চক্রুপাণি, কালীর মশকান্ত সকল প্রাণীর দেহই তদ্রপ বথাকালে:.. 
কিধিৎ উত্তরে গিয়। আপনার স্থিতির জন্ক বিনষ্ট হয়। এই দেহ সম্বদ্ধে বিচার করিয়া! 
স্থান কল্পনা! করিলেন; সেই স্থান ধর্মক্ষেত্র' দেখিলে, কোথাও কিছুমাত্র অধিক পাওয়া 
নামে খ্যাত। অনন্তর সং শ্ীপতি, ত্রেলোক্য- । যায় না। আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুম এই 
যোহন অতীব স্থন্দর বৌদ্ধরূপ গ্রহণ করিলেন। | সর্্বপ্রাণীতে যাহা সমান, তাহাই এই দেহে । 
লক্ষ্মী, অতি হৃন্দরাক্ুতি পরিব্রাজিকা হইলেন; ৷ আপনার আপনার অনুরূপ আহার পাইলে 
হস্থাগ্রে-পুস্তক-বিন্তস্ত এই পরিব্রার্জিকারূপিণী ; সকল প্রাণীই একরূপ শ্রীতি প্রাপ্ত হয়; 
বিশ্বমাত জগদ্ধাত্রীকে দেখিয়। সমগ্র জগ২ | কাহারও ন্যন, কাহারও অধিক প্রীতি হয় না। 
চিতরনতস্তবং অবস্থিত হইয়াছিল। গরুড়ও, 
লোকাতীত আবুতিসম্পন্ন, অত্তঙুত মহাপ্রাজ্, 
সর্ধবস্তনিম্পৃহ, গুরুশু শীযারত এবং হস্তাগ্রে- 
বিন্যন্ত-পুস্তক তীয় শিষ্রপী হইলেন। 
প্রসম্নবদন, প্রসমীম্া ধম্মাথশাপ্-বিচক্ষণ, 

জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ সমর শোভনপদযুক্ত শবন্নিধ 
কোমলবচন্ভাষী, স্তস্তুন উ চাটন আকর্ষণ এবং 
বশীকরণাদি কাধ্যে পণ্ডিত, ধর্মব্যাখ্যা সময়ে 

আমর! তৃষশত্ত হইলে যেমন আনন্দে পানীয় 
পান করিয়া! ভৃষ্ণাহীন হই, অন্টেঙঁ তদ্রপ হয়। 
অল্প বা অধিক কোনঞপই পার্থক্য নাই।. 
রূপলাবণ্যব্তী সহজ সহস্র রম্ণ থাকুক, কিন্ত 
মৈখুনসময়ে এক রমণীই প্রয়োজনীয়া। শতা- 
| ধিক অর্থ, বহতর হস্তীখাকুক, কিন্তু আরোহণ 
সময়ে এ কটাই আপনার ভ্উপযোগী, দ্বিতীয় 
নহে। পধ্যঙগশায়িগণের নিদ্রায় যে প্রকার সখ 

বক্তৃতাষ্ট পক্ষিকুলেরও রোমার্চসম্পাদনকুশল, | লাত হয়, ইহজগতে ভুমিশারী ব্যক্তিগণের 
তদীয় গীতনুধাপায়ী মুগগণ কতৃক উপামিত, | নিদ্রান্দেও সেই প্রকার হুখ। অন্মদাদি 
মহানন্দভারের আক্রমণহেতু বুঝি পবনেরও শরীরিগণের মৃত্যুতয় যেরূপ, ব্র্ধা হইতে 
চাঞ্ল্যহরণে ক্লুতী, পতংকুহ্ুমাবলী'ছুলে | ুদ্রকীট পর্যন্ত সকলেরই মৃত্যুভয় তদ্ধপ। 
বুঝি বুক্ষগণ কতৃকও পুজিত সেই আচার্য- | সকল প্রাণীই তুল্য, বুদ্ধি দ্বারা বিচার করিয়! 

প্রধানকে শিষ্য, সংসারযোচক পরম্ধর্ম 
জিজ্ঞাসা করিলেন ; পুণ্যকীর্তি নামক 
পুণ্যাত্মা বৌদ্ধ, বিনয়বীত্তি নামক মহাবিনয়- 
ভূষণ শিষ্যকে বলিলেন, হে বিনয়কাণ্ডে! তুমি 
যে সনাতনধন্মের কখা আমাকে জিজ্ঞাস! 
করিলে, হে মহামতে ! আমি অশেষ প্রকারে 
তাহা বলিতেছি, “তুমিষ্শ্রবণ কর। সংসার 
অর্থাং জগৎ অনাদিসিদ্ধ ; সংসারের কেহ কনর 
নাই এবং সংসার কাহারও কুতিসাধ্য নহে। 
সংসারের প্রাতুভীবও আপনা হইতে, বিলয়ও 
আপনা হইতে। ব্রহ্মা হইতে হণগুচ্ছপর্যযন্ত 
স্ুলসুক্ষ্মবেহদয়ঘটিত এই জগ২। এক আত্মাই 
ইহার ঈশ্বরএ আত্মার নিয়ন্তা আর কেহ 
নাই। ব্রহ্ধা, বিষ এবং রদ প্রভৃতি প্রাণি- 
গণেরই সংজ্ঞ! ; অম্মদাদদির সংজ্ঞা যেমন পুণ্য- 
কীর্তি প্রভৃতি বলিয়া কথিত হয়। অম্মদাদির 

ঈদ্দেহও যেমন ধধাকালে বিন হয়, ব্রন্মাি 

ইহা স্থির করিলে কোন প্রাণীকেই কেহ 
কোথাও মারিতে পারে না। জীবে দয়ার 
তুল্য ধর্থা জগন্মগুলে কোথাও নাই; 
৩এব মানবগণ সন্ব প্রকার প্রযত্ে জীবে 

ধয়। করিবে । একটী জীব রক্ষা করিলে, 
ত্রেলোক্যরক্ষার ফল হয়; সেইরূপ একটামাত্র 
প্রথণীকে বধ করিলে ভ্রেলোক্যবধের পাপ হয় । 
তএব প্রাপিরক্ষাই করিবে, প্রণিব্ধ করিবে 

না। পুর্বপ্ডিতের! এইরূপ প্রসঙ্গে প্রাথ্র 
অহিৎসাকেই পরম ধন্ম বলিম্বাছেন। অত 
নপ্লকভীরু মানবেরা হিংসা করিবে ন) সচরাচর 
ত্রৈলোক্য হিৎগার তুল' পাপ নাই। হিৎসক 
নরকে যায় এবং অহিংসক শ্বর্গে গমন করে। 
অনেক প্রকার দানধন্ম আছে, তুচ্হফলপ্রদ 
সেই সকল নান-ধন্মে প্রয়োজন কি। পরস্ত 
অভয়দানের সঢুশ কোন একটা দান ইহজগতে” 
আর নাই। নানাশান্তর বিচার করিয়া পরমধি- 
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গণ বলিয়াছেন, এ জগতে চারিটী যাত্র 
দান, ইহ-পরকালের নুখজনক | ভীত ব্যক্তি- 
গণকে অভয়দান করিবে, পীড়িতদিগকে 
ওঁধধ দিবে, বিদ্যার্থীদিগকে বিদ্াা দিবে, আর 
ক্ষুধাতুরকে অন্ন দিবে। মণি, মন্ত্র এবং 
ওঁষধির প্রভাব, চিন্তারও অগোচর ; নানা 
অর্থ উপার্জনের জন্য যত্বদহকারে তৎসমস্ত 

শিক্ষা করিবে। বহু অর্থ উপার্জন করিয়া 
সর্ব্বতোভাবে পুজ্জনীয় দ্বাদখ আয়তনের পুজা 
করা বিধি। “অন্যের পুজায় ফল কি? পণ 
কর্শেনিয়, পঞ্চজ্ঞানেক্রিয়/মন এবং বুদ্ধি, ইহাই" 
জগতে শুভ দ্বাদশ আয়তন বলিয়! কথিত 

হইয়াছে। প্রাণিগণের স্বর্গ নরক ইহলোকেই, 
অন্ত কেখাও নহে । হৃখের নাম স্বর্ণ আর 

দ্ধের নাম নরক সুখভোগ করিতে করিতে 
যে দেহত্যাগ, ইহাই পরম মোক্ষ ; অন্য আর 
মোক্ষ কোথাও নাই। বাসনাসহিত ক্রেশের 
উচ্ছেদ হইলে যে বিজ্ঞানোপরম হয়, াহাকেই 
তত্বচিন্তকেরা মোক্ষ বলিঘ্না জানিবেন। 
বেদবাদিগণ এই প্রামাণিক শ্রুতি কীতরন 
করেন, “কোন প্রাণীর হিৎসা করিবে 
না"; অদ্বিমৌমীয় পশুবধ ইঞ্টসাধন' এই অর্থে 
যে হিংসাপ্রবত্তিনী শ্রতি আছে, তাহা প্রাযা- 
শীকী নহে। তাহ সংসারে অসজ্জনগণের 
ভ্রমজনিকা। সেই পশতব্ধহৃচিকা শ্রুতি অভিন্দ- 
গণের পক্ষে প্রমাণ নহে। কি আশ্যব্য! 
বৃক্ষচ্ছেদন, পণুহত্যা, শোণিতকর্দম এবং 
অগ্সিতে ঘ্বুততিলদাহ এই সমস্ত করিয়। কিন! 
লোকে স্বর্গ অভিলাষ করে! পুণ্যকীন্তি এই- 
রূপে ধর্মববাখ্যা করিতে থাকিলে, পৌরগণকে 
ধারাবাহিক তাহ শুনিতে শুনিতে খ্যাত্র।' করিতে 
হইত | এদিকে সর্ধবিদ্যাবিচক্ষণা পরিতীজিকা 
বিজ্ঞানকৌমুদীও পুক্ননারীগণকে এইরূপে 
আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। তারপর, পরি- 
ব্রাজিকা, তাহাদিগের সমক্ষে, প্রত্যক্ষফল 
বিশ্বাসী একমাত্র দেহসৌখ্যসাধক বৌদধর্শব 

' পূনঃপুনঃ কীর্তন করিতে লাগিলেন ; আনন্প- 
্ব্প ব্রহ্ম শ্রুতিতে এই যে বীর্তিত আছে, 

কাশিখণ্ড। 

তাহাই ঠিক জানিবে; নানাতৃকল্পনা মিথা- 
মাত্র । যতদিন এই দেহ সুস্থ থাকে, যতদিন 
ইন্দিয়শৈথল্য না হয়, যতদিন জরা নিকটে না 
আসে, ততদিন হুখ যাহাতে হয়, তাহাই 
করিবে। অস্বাস্থ্য ' এবং ইন্দিয়শৈথল্যকর 
বার্দক্য অবস্থায় হখ নাই। অতএব শ্ুখাভিলাষী 
ন্যক্তি যাচকব্যক্তিকে শরীরও দান করিবে। 
যাচমান ব্যক্তির মনোবৃত্তি পরিপূর্ণ করিতে 
যাহার জন্ম নহে, তাহাব্রাই ভুমগুলের ভারভূত, 
সমুদ্র, পর্কৃ, বৃক্ষ ভূভার নহে। দেহ সতুর 

গমনশীল, স€্য়ও ক্ষয়বহির্ভুীত নহে । অভিজ্ঞ 
বাক্তি, ইহা জানিয়া শারীরিক স্থখসম্পাদন 
করিবে। এই দেহ অন্তে, কাক, কুকুর এবং 
কমি প্রভৃতির ভোজ্য, অথনা এই শরীরের 
পরিণাম হইতেছে- ভম্ম । বেদের এই কথা 
সভ্ত। লোকে এই যে জাতিভেদ কলিত 
হইয়াছে, ইহা! অলীক মাত্র। মগুষ্যত্ সাধারণ 
পম্ম ; ইহাতে আবার অধম কে, উত্তমই বা 
কে? বৃদ্ধপুরুষেরা বলেন, ব্রঙ্গা হইতে এই 
সথাষ্টর আরম্ভ । স্থ্টিকত্তা ব্রার দক্ষ এবং 
মরীচি নামে ছুই বিখ্যাত পূত্র। মরীচির পুত্র 
কশ প, শ্ুনয়না ত্রয়োদশ দক্ষনন্দিশীকে ধর্মপথে 
বিবাহ করিয়াছিলেন। অথচ অননুদ্ধি অল্প- 
বিক্রম ইদানীস্তন মানুষেরা, 'ইনি গন্য “ইনি 
অগম্য' এইপ্রকার বার্থ বিচার করিয়া থাকে । 
সংসারে কথিত আছে, মুখ বাহু, উরু এবং পদ 
হইতে চতুর্র্ণের উৎপত্তি। পূর্বতন মানবের! 
এইরূপ কল্পন৷ করিখছে। বিচার করিলে 
ইহা অসঙ্গতই বোধ হয়। যদি একব্যক্তির 
একদেহ হইতেই চারিপুত্র হইবে, তবে তা হার 
বিভিন্নরূপ হইল কেন? অতএব এই বর্ণাবরণ: 
বিচার সঙ্গত নহে । হুতরাং মনুষ্যের মধ্যে 
কেহ কখন ভেদজ্ঞান করিবে না। পুরুনারী- 
গণ বিজ্ঞানকৌমুদীর এতাদশ বাক্য আ্বণে 
উত্তমা ভর্তৃশুশষণবুদ্ধি পরিতআগ করিল। 
মোহপ্রাপ্ত পুরুষেরা আকর্ধনী বিদ্যা এবং বশী- 
করণ বিদ্যাশিক্ষা করিয়া পরস্ত্রীতে তাহার 
সাফল্য সম্পাদন করিতে লাগিল। অস্তঃপুরনু 



রে রমনী, রাজকুমার, পৌর এনং পৃরনারী 
কলকেই তাহারা দুইজনে মোহিত করিলেন। 

পরিব্াতিকা বিজ্ঞানকৌমুদী, কর্ম্মাবিশেষ ছারা 
বন্ধযাদিগের বনঙ্গ্যাত দর করিতে লাগলেন । 

দুর্ভাগ্যশালিনী রমণীপিগঞ্চে তত উপায় দ্বার! 
সৌভাগ্যশালিনী করিতে লাগিলেন। তিনি 
কোন রমণীকে অ$ন দিলেন, কাহাকে তিলক 

ওঁষধ প্রদান করিলেন ৷ অনেক রম্ণীকে বশী- 
করণমন্ত্র শিক্ষা দিলেন । কতিপয় রমণী, মন্তর- 
জপে নিযুক্ত হইল, অপর কেহ কেহ যন্ত্রলখনে 

॥ব্যাপূত রহিল, কেচ কেহ বা স্থিরভাবে, কু 
স্থিত অনলে, নানাদ্রবা হোম করিতে লাগিল । 

এইরূপ কল পরবাসিগণ সঙ্দরতোভাবে নিজ- 
ধর্মে পরাজুখ হইলে, অধম্ম। অত্যন্ত উল্লাপযুকত 
হইল। বিনা কর্ষণে শশ্ত উৎপত্তি প্রভৃতি 
যে সকল সিদ্ধি ছিল, পাপের প্রবেশে 
তৎসমস্ত নষ্ট হইল; রাজ। দিবোদাসেরও 
সাম্য অলে অন্নে কুষঠ্ঠিত হইতে লাগিল । 
বিশ্বেশ্বর ঢুগ্ডিরাজ, দুরে থাকিরাও রিপু্য 

রাজাকে, রাজ্য পালনে নির্সি্রচিত বরিলেন। 
দিবোদাস, নির্দিষ্ট সীমা অস্টাদশধিন গণনা 
করত ভাবিতে লাগিলেন, সেই রাক্ষণ কবে 
আমিবেন, কবে আমাকে উপদেশ দিবেন ? 

- এইরূপ সপ্তদশদিন অতীত, অষ্াদশদিন 
উপস্থিত; দিবাকর ম্ধাগগনে আরূঢ হইলে 
এক দ্বিঙ্গোব্তম দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। 
পুণাকীর্তি নামধারী মেই বিশুই দ্বিজবেশ 
অবলম্বনপুর্বক ধর্ম্ক্ষেত্র গুহইতে রাজসমীপে 
আদিয়াছিলেন। “জয়” “জীব” ইত্যাদি 
কথনশীল ব্হতর পনিত্র দ্বিজরণ দমভিব্যাহারে 
সেই ব্রাহ্মণ, মুত্তিমান অনলের স্তায় তথায় 
সমাগত হইলেন। উৎকগাধুক্ত রাজা, দর 
হইতে তাহাকে আগমন করিতে দেখিয়া মনে 
করিলেন, এই ব্রাহ্মণই আমার উপদেশ প্রদান, 
করিতে উদ্যত গুরু হইবেন। তখন, রাজা 
তাহার নিকটবস্তী হইয়া এবংপুনঃপূমঃ প্রণাম 
করিয়া, অশীর্ব্বাদ গ্রহণপূর্ববক, দ্বিজকে অন্তঃ- 
পুরে লইয়া গেলেন। জনাধিপ দিবোদাস, 

মধুপর্ক বিধি অনুসারে তাহার পুজা! করিলেন। 
| অনস্তর অপগতপধিশ্রম, উল্লসিতমুখকমল, 
অনুষ্ঠিতক্রিয়াকলাপ সেই ব্রাহ্মণকে খাদ্য 
বন্ত নিব্দেন করিয়া, পরিশেষে ভোজনপরিপ্ত 
সুখাসীন সেই দ্বিজকে রাজা জিজ্ঞাসা করিলন, 
হে বিপ্রবর্ধ্য! আমি রাজ্যভার বহন করত 
খিন্ন হইয়াছি ; প্রকৃত খেদও নহে, পরস্ত যেন 
বৈরাগ্য জন্মিতেছে। হে ছ্বিজ! আমি কি 
করি, কোথায় যাই, আমার নির্ধতি হইবে 
কিরূপে এইরূপ চিন্তা করিত করিতে 

আমার ছুইপক্ষ অতীত হইয়! গিয়াছে । হে 
ঘ্বিজ! মহাদ্বের এ্রশধ্যের স্তায় সুব্য অসীম 
হৃখসমূহসম্পাদক নিষ্ষণ্টক রাজ্যতোগ আমি 
করিয়াছি । আমি আত্মমামর্ধ্যে মেঘ, অগ্নি এবং 
নামুগ্গরূপী হইয়াছি। আর আমি প্রঙ্গাগণকে 
ওঁরসপুন্ধের ন্যায় সম্যক্প্রকারধে পালন করি- 
য়াছি। ধন দ্বার। ব্রা্গণগণের তৃপ্তিসাধন আমি 
প্রতিদিন করিয়াছি। আমি রাজ্যশাসন করিবার 
মময়ে একটামাত্র অপরাধ করিয়াছি, আমি 
স্বীয় তদোবলদর্পে দেবগণকে তণজ্ঞান করি- 
যাছি। আপনার দিব্য করিতেছি, তাহাও 
কিন্তু প্রজাগণের উপকারের জন্য, স্বাথের জন্ত 

নহে। অধুনা আমার ভাগ্যোদয়ে আপনি 
আসিয়াছেন, আমার গুরু হউন। আমি 
এইরূপ রাজ্য করিতেছি, আমার রাজ্যে যম- 
তর নাই, কোথাও অকালমত্যু নাই, জরা 
ব্যাধি এবং দারিদ্র্য হইতে আমার রাজো ভয় 
নাই। আমার শাসনকালে, কেহই অর্শ 
বৃন্তি অবলন্দন করে নাই, সকল লোকেই 
ধন্মোত, সকলেই সুখোননত। সকলেই সং- 
বিদ্যাচচ্চায় অনুরক্ত, সকলেই সংগথচারী। 
অথব। আমার আয়ু যদি কল্সান্তপান্ত স্থায়ী 
হয়, তাহ! হইলেও বা ফল কি! সকল 
তোগাভোগই চর্ধ্িতচবর্বণবৎ প্রতীয়মান 
হইতেছে। হে ঘ্িজপুন্দব! এই পিষ্টপেষণ- 
তুল্য রাজ্যভোগে ফল কি ?%হে প্রাজ্ঞ! গর্ভ- 
বাস যাহাতে আর না হয়, এঁমন কিছু একুটা 
উপদেশ করুন। অথন| অমি আপনার 
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আশ্রিত হুইয়াছি, আমার এ সব চিন্তা করি- 
. বার প্রয়োজন নাই। আপনি যাহ! বলিবেন, 
"আমি নিঃসন্দেহে অদ্যই তাহা করিব। 
আপনার দর্শনমাত্রেই আমার সকল মনোরথ 
সিদ্ধপ্রা় হইয়াছে, অপরেরও সিদ্ধ হয়। 
আমি জানি, দেবতার সহিত বিরোধ করিয়া 
কত লোক না৷ পর্যাদস্ত হইয়াছে। পূর্ববকালে 
নিজ প্রজাপালক, শ্বধন্থানুরক্ত, বীর ত্রিপূর্র- 
বাসী অহ্রেরা শিব্তক্তিপরারণ হইলেও শিব 
অবলীলাত্র্মে এক বাণপাতে তাহাদিগকে 
ভম্মসাৎ করিয়াছেন। তখন শি, পৃথিবীকে 
রুখ, চতুন্বেদকে চারি অশ, চন্দব-ন্ধ্যকে রখ- 
চক্রবয়, প্রণবকে প্রতোদ ( চাবুক ), তারাগ্রহ 
সমূহকে রথশক্কু, আক*শকে রথগুপ্তি, মমেরুকে 
ধ্বন্ছদঁ, উচ্চ ্মবুক্ষকে ধ্বজ, প্রধান প্রধান 
'সর্গকে যোক্র, বেদাঙ্গ ছন্দ্ঃ সকলকে রক্ষক, 
ব্রহ্নাকে সারথি, হিমালয়কে ধন্গু, বানুকিকে 
ধনুর্জযা, কালাগ্রিরুদ্রকে ভলল, বিধুকে বাণ এবং 
বামুকে শরপুঙ্খ করিয়াছিলেন । পুর্বে হরি, 
কপট-বামনতা৷ অবলম্বন পুরঃসর ত্রিবিক্রম দ্বারা 
যজ্জরুতপ্রবর বলিকে পাতালপ্রবিষ্ট করেন। 
বৃত্র সচ্চরিত্র হইলেও ইন্গকতৃক নিহত 
ইইয়াছিল। বিষু, জয়ার্থা হইয়া দথীচির 
সহিত যুদ্ধ করত, দধীচির নিকট কুশাস্ত্র দ্বারা 
রণস্থলে পরাজিত হন; সেই পুৰববৈর শ্গুরণ 
করিয়৷ দেবগণ, অস্থির জন্য দরধীচিকে বিনষ্ট 
করেন। পুর্বে শিবভক্ত বাণরাজার সহস্র 
বাহ যুদ্ধস্থলে ছেদন করেন, কিন্তু সেই সচ্চরিত্র 
বাণের অপরাধ কি ছিল? অত £ব দেবাণের 
সহিত বিরোধ মঙ্গলকর নহে । তবে আমি 
সংপথে আছি, দেবগণের নিকট হইতে আমার 
অন্পমাত্রও তয় নাই । ইন্দ্রাদি দেবগণ, 
বজ্ঞপ্রভাবে দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। যকত, 
দান এবং তপন্যা ঘারা দেবগণাপেক্ষা আগার 

'আধিক্য আছে। আমার তাহাতে ন্যনত্ই 
থাক বা আধিকাই থাক, এখন ন্যাহাতে আমার 
“রি আপনার দর্শনে এখন আমি হুখদারক 

ঞঞশাতি প্রাপ্ত হইয়াছি। হে তাত! 

কাশীর্ধগু। 

হে উপায়জ্ঞ! যাহাতে আমি নির্কৃতি প্রাণ 
হই, কর্মুনির্গুলনক্ষম সেই উপায় আমাকে 
এখন উপদেশ করুন | স্বন্দ বলিলেন, 

গণেশের আদেশক্রমে রাজা যাহা বলিলেন, 
ব্রা্মণবেশধারী হষীকেশ, তাহা শুনিয়৷ বলিতে 
লাগিলেন, হে মহাপ্রাজ্জ ! নিষ্পাপ ! 
নৃপচুড়ামণে! আমি যাহা উপদেশ করিব, 
তাহা তুমি আপনিই নিরূপণ করিয়াছ। তুমি 
প্রথম হইতেই নির্ব্াতি প্রাপ্ত হইয়াই আছ; 
পরন্ত এক্ষণে আমার নিকট উপায় ভিজ্ঞাসা। 
করিয়া আমার মানবৃদ্ধি করিতেছ। তুমি 
শোভন তপন্তারূপ শ্বচ্ছদলিলে ইন্জিয়পঞ্ক 
প্রঞ্মালন করিয়াছ । হে রাজন! তুমি যাহা 
বলিলে, তৎসমস্তই সত্য। হে মহামতে! 
তোমার শক্তি এবং বৈরাণ্য আমি অবগত 

আছি। তোমার সর্দশ রাজ1 ভূতলে হয় 
নাই, হইবে না। কি প্রকার রাজভোগ 
করিতে হয়, তাহ তুমি জাশিয়াছ ; এক্ষণে যে 
ডি ইচ্ছা! করিতেছ, তাহা অতি যুক্তিযুক্ত 
হইয়াছে । দ্রেবগণের সহিত বিরোধ থাকিলেও 

তুমি কাহারও অপকার কর নাই। তোমার, 
রাজ্যেও অধর্ধপ্রবেশ হয় নাই। হে ব্বধন্মীজ্ঞ !” 
তোম! কতৃক ধন্মে প্রবত্তিত প্রজাগপ যে ধম 
আচরণ করিয়াছে, দেবগণ তাহাতে পরিতৃপ্ত। 
তুমি কাশী হইতে বিশ্বেশ্বরকে যে দুর করিয়াছ, 
এই একমাত্র তোমার দোষ আমার হৃদয়ে 
জাগিতেছে। হে রাজমতম। ইহাই তোমার 
মহাপরাধ বলিয়া এবিবেচনা করি। সেই 
পাপশান্তির জন্ত আমি মহত্তর এই উপায় 
কীর্তন করিতেছি । মানুষের দেহে যত রোম, 
যধি তাবৎ সংখ্যক পাপ খাকে ত, তাহাও 

একমাত্র শিবলিঙ্গপ্রতিঠায় দূর হয়। যে 
ব্যক্তি শিবের প্রতি ভভভিযুক্ত হইয়া! একটা 
লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, সে আত্মার সহিত 
জগংকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে । সংখ্যাব্তৃগণ 
বরং সমুদ্রের রূহ সংখ্যা করিতে পারেন, তবু 
লিঙ্বপ্রতিষ্ঠাপুণ্যের সংখ্যা করিতে পারেন না! 
অতএব সর্ধবতোভাবে সবহে লিঙপ্রড়িঠ। কর্. 



অঃপঞ্চশি অধ্যায় । 

সেই লিঙ্গপ্রতিষ্ঠা দ্বার কৃতার্থ হইবে। এই 
বলিয়৷ ব্রাহ্মণ স্থিরচিত্তে ক্ষণকাল ধ্যান 
করিলেন। অনন্তর করতল দ্বারা রাজাকে 
স্পর্শ করত হুষ্টমুখে বলিলেন, হে প্রাজ্ঞসত্তম ! 
ভূপাল! জ্ঞানেত্ বারা ধ্আারও কিছু দেখি- 
তেছি, অবধান সহকারে তাহাও শ্রবণ কর। 
তুমি ধন্য হইয়াছ, কতাথ হইয়াছ, মহান্ 
ব্যক্তিগণেরও মান্য হইয়াছ; শুভফলাথিগণ, 
প্রার্ঞকালে তোমার নামজপ করিবে। হে 
দিবোদাম! আমর! তোমার সমীপ্য লাভ 

/&করিয়া ধন্ততর হইলাম। যাহার! তোমার 
নাম কীর্তন করে, মেই মানবেরাঞ ধন্যতর। 
ব্রাহ্মণ, বারংবার ঈষৎ হান্ত করত, সহণে 

রোমাঞ্চিতশরীরে বারবার মস্তক আন্দো- 
লন করিতে করিতে মনে মনে অনেক 
কথ! বলিলেন, ও! এই রাজার কি ভাগ্য! 
এই রাজার কি নির্খলতা! নিখিল জনগণের 
ধ্যেয় বিশ্বেশ্বর কিনা ইহার বিষয় ভাবিয়া 
থাকেন। এরাজার কি আশ্চর্য পরিণাম ! 
এরূপ পরিণাম কাহারও হয় না; যে ফল 
আমাদের দ্ররবন্তা, এ রাজার কিন! তাহাও 

»৯আদরতর। ব্রাহ্মণ, জদয়ে এই সব আলোচনা! 
করিয়া, রাজাকে বর্ণনা করিয়া, সমাধিদৃট 
সকল বিষম্নই প্রকাশ করিলেন। ব্রাঙ্দণ বলি- 
লেন, হে রাজন! তোমার মনোরধমহাবৃক্ষ 
আজ ফলবান্ হইয়াছে । তুমি এই শরীরেই 
পরমপদ প্রাপ্ত হইবে। বিশ্বের, তোমার 
বিষয় যেমন সর্বদাই মঞ্জা করেন, তাহার 
চরণসেবক অম্মদাদি বিপ্রগণকে খেরূপ মনে 
রাখেন না। তুমি লিঙ্গ প্রতিষ্ঠ। করিলে, অদ্য 
হইতে সপ্তম দিনে দিব্য বিমানে আরোহণ 
করিয়৷ তোমাকে লইতে শিবকিস্করেরা আমি- 
বেন। রাজন! ইহা তোমার কোন্ পুণ্যের 
ফল, তাহা! কি তুমি জান ? সম্যকৃপ্রকারে, 

»বারাণমীনগরী সেবারই এই ফল, ইহ] আমি 

জানি। যেব্যক্তি কাশীগ্বিত এক জনেরও 
পালক হয়, হে রাজসত্ম! দেহান্তে তাহারও ৷ 

এইরপ পুপ্যভোগ হইয়া থাকে। প্রতাপবান্ 

দু 

২৫৫ 

রাজধি দিবোদাস, ইছা! শুনিয়। শিষ্য 
ব্রাহ্ষণকে প্রীতিহকারে অভিলযিত বন্ধ দান 
করিলেন। অনন্তর প্রীণিত ব্রাহ্মণকে মুহম্মুছ 
প্রণাম করিয়। ছুষ্টচিতে রাজ! বলিতে লাগিলেন, 
আমাকে আপনি ভব্সমুদ্র হইতে পার করি- 
লেন। পরিপুর্ণমনোরথ, হৃষ্টচিন্ত ব্রাহ্মণ 
মহীপতির নিকট ব্দায় লইয়। আপনার অভি- 
লধিত স্থানে গমন করিলেন। মায়াক্রমে 
্রাক্মণশরীরধারী হরি, ঝাশীর চতুদ্দিকু অব- 
লোকন করত, পুনঃপুনঃ বিচার কঙ্গিতে লাগি- 
লেন, “আমি যেস্থানে থাকিয়া নিজ তক্তবুন্দকে, 
ণিশেখরের পরমানুগ্রহে নিঃশেষে পরমস্থানে 
লইয়৷ যাইব,াদ্ুশ অতীব পাব্নস্থান কোনটা % 
ভগবান্ শ্রীপতি ইহা৷ মতে করিয়া পাঞ্চনদ হুদ 
অবলোকনপুর্ববক তথায় বিধিপুর্ণক স্নান করিয়া 
শীঘ্র ত্রদ্িকসমাগম প্রতীক্ষায় সেই স্থানেই 
বহিলেন। তারপর রাজবৃত্তান্তাভিজ্ঞ গরুডকে 
শিবমমীপে পাঠাইলেন। রাজেন্দ্র দিবোধাসও 
বিপ্রশেষ্ঠের গুণবর্ণনা করত সকল প্রক্রতিপুঞ, 
অমাত্যবৃন্দ, মণ্ডলেশ্বরসমুহ, কোষ, অশ্ব এবং 
হস্তী প্রভৃতির সমগ্র অধ্যক্ষ, পঞ্চ শত পুত্র, 
জ্যেষ্টপৃত্র সমরঞ্য়, পুরোহিত, প্রতীহারী, 
খিক্রন্দ, গণকসমূহ, দ্বিজগণ, প্রিয় রাজকুমার 
গণ, হৃপকারগণ, চিকিৎসকগণ, নান! কার্যের 
জন্ত সমাগত বৈদেশিকবৃন্দ, অন্ভঃপুরচারিনীগণ 
সমভিব্যাহারিণী মহিষী, বৃদ্ধ, বালক এবং 
গোপালগণ সকলকে আহ্বানপুর্ধ্বক ব্রাঞ্ষণোক্ত 
সস্তাহ মাত্র আপনার এ বাজ্যে অস্তিত্বের কথা 
কতাগ্তলিপুটে হৃপ্টচিত্তে 'বলিলেন। সেই 
আখ্র্য ব্যাপার আহুত ব্যক্তিগণ শ্রবণ করিতে 
ছিলেন এবং তাহাদের মুখ বিষ হইতেছিল, 
ইত্যবসরে, পুণ্যাত্বা মহামতি রাজা, স্বয়ং 
রাজগৃহে প্রাবি হইয়া পুত্র সমরঞ্নয়কে অভি- 
যিক্ত করিয়া পরিশেষে পৌরজানপদগপকে প্রস্ 
করিয়৷ পুনরায় কাশীতে গেলেন। সেই মেধাবী 
রাজা রিপূঞ্জয় কাশীতে আম্মির! গঙ্গার পশ্চিম- 
তীরে এক প্রাসাদ নির্বাণ কঁরাইলেন। রাজা 
সমরে শত্রগণকে পরাজিত করিয়া যাবৎ 
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' সম্পত্তি উপার্জন করিয়াছিলেন, তাবৎ সম্পত্তি 
সারা শিবালয় করাইলেন। সমগ্র রাজসম্পততি 
তথায় ব্যয়িত হইয়াছিল বলিয়৷ সেই শুভস্থান 
ভূপালগ্রী' বলিয়৷ খ্যাত হইল। নরনাথ 
রিপুঞ্জয় 'দিবোদামেখ্বর' নামক লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা 
করিয়া আপনাকে যেন কুতার্থ বোধ করিলেন। 
অনন্তর একদিন রাজা সেই লিঙ্গকে বিধিপুর্সক 
পূজা ও প্রণাম করিয়া যখন সন্তোষকর স্তব 
পাঠ করেন. তখন, গগনপ্রাঙ্গণ হইতে জ্রত- 
বেগে দিবাযান অনভীর্ণ হইল। শুলখটান্গধারী। 
সূর্ধ্যতেজ এবং অগ্গিতেজ অপেক্ষা অধিক 
তেজঃসম্পন্ন, ত্রিলোচন, জটাজ্টধারী, নির্খল- 
শ্কটিকবং শুন্রকা্ডি, গগনপ্রাঙ্গণের ওঁন্ছ্লা 
সম্পাদক অন্গসমদ্বিত, সর্প-অলঙ্গারের কণা- 
স্থিত রত্বঙ্যোতিন্চিয়ে হুশোছিত দেহ নীলকঠ 
'শিবপারিষদগণ, বিমানের উপরে চতুদিকে 
বিরাজমান । তমোরাশি, নিত্যপ্রকাশে সন্্ান্ত 
হইয়াই ষেন সেই শিবপারিষদগণের কঠদেশের 
আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে । চামরান্দোলনপরায়ণা 
শত শত রুদ্রকন্তা বিমানকে আবৃত করিয়া 
বাখিয়াছেন। অনন্তর শিবপারিষদ্দেরা, আনন্দ- 
যুক্ত হইয়া, দিব্যমাল্য, দিব্য অনুলেপন, দিবা- 
বস্ত্র এবং পিবাবেশকষায় রাজাকে অলঙ্গুত 

করিলেন। তাহার] দিবোদাসের উত্তম ললাটকে 
তৃতীয়নেত্রযুক্ত করিলেন। তাহার ক নীলীময় 
করিলেন, সর্ধধান্গ অতি গৌরবর্ণ করিলেন। 
মস্তকের কেশ জটাজুট করিলেন। তদীয় দেহে 
ভূজচতুষ্টয়ের সমাবেশে করিলেন, সর্পসমূহকে 
অলঙ্কার করিলেন এবং মস্তকে অদচন্দ 
দিলেন। তারপর পারিষদেরা ইহাকে হ্বর্গে 
লইয়া গেলেন। তদবধি সেই তীর্থ 'ভূগালশ্্রী 
নামে বিখ্যাত হইয়। আছে। তথায় শ্রাদধাদি 
অনুষ্ঠান, যথাশক্তি দান, দরিবোদাসেশ্বর দর্শন, 
তক্তিপুর্ববক তাহার পুজন এবং রাজ! দিবো- 
দাসের আধ্যার়িক। শ্রবণ করিলে. মানবের আর 
গর্ভে প্রবিষ্ট হইতে হয় না। দিহোদাস রাজার 
এই পির আখ্যান পাঠ কি পাঠন করিলে, 

রা রি 
চা ৮ 

কাখখড 1 

শ্রবণ করিয়া যে ব্যক্তি সমরে প্রবিষ্ট হস, 
তাহার কখন কোথাও শক্রক্ুত ভয় হয়না। 

মহোংপাত-বিনাশিনী পবিত্র! এই দিবোদাস- 
কথা, সর্ববিদ্বশাস্তির, জন্ত বতুসহকারে পঠ- 
নীয়। যথায় সর্বপাতকন!শিনী দিবোদাস-কথা 
হয়, তথায় অনারৃষ্টি হয় না, অকালমরণের ভয় 
হয় না। শিবধ্যানসম্পাদক এই আখ্যান পাঠ 
করিলে বিশু স্টায় মনোরথ পূর্ণ হয়। 

অগ্ুপণ্শশ অধায় সমাপ্ত ॥ ৫৮ ॥ 

একোনযষিতষ অধ্যায় । 

পঞ্চনদাবিরভাব। 

অগন্ত্য বলিলেন, হে সর্বাজ্ের গদয়ানন্দন 
ন্দন। হে গৌরীচুম্বিতশীর্, তারকাস্তক, 
যড়ানন! হে সর্বাগাননিধে ! তুমিই সর্দতো- 
তাবে জিতমার মহাত্মা কুমার; তোমায় 
নমদ্ধার। তুমি কুমার হইলেও কামারিকে 
কামকুত অনদনারীপ্বরমুি দেখিয়া কন্দর্পকে জয় 
করিয়াছিলে, তোমায় নমস্কার। হে স্বন্দ! 

তুমি বলিয়াছিলে, কাশীস্থ অতি পবিত্র পাঞ্চ- 
নদতীর্থে স্বয়ং হরি মায়াবলে দ্বিজমুর্তি ধারণ 
করিয়া বাস করিয়া আছেন এবং ভুর্লোক, 
ভুবর্লোক ও স্বর্নোক মধ্যে কাশী পরম পবিত্র ; 
তমধ্যে আবার পঞ্চনন্দ পরমতীর্থ,_ইহা 
ভগবান হরির উক্তি। হে যনুখ! তাই 
জিদ্রাস৷ করিতেছি, এই তীর্থের নাম পঞ্চনদ 
কেন হইল? কেনই বা ইহা সকল তীর্থ 
অপেক্ষা পরম পবিত্র হইয়াছিল? আর ধিনি 
লীলাক্রমে ত্রিহ্ববনের হতী, কর্তা ও পাভা) 
ধাহার রূপ নাই, তথাপি ধিনি রূপবান, অব্যক্ত 
ও ব্যক্ত, নিরাকার হইয়াও সাকার, নি্গ্রপঞ্ 
হুইয়াও সম্রপঞ্চ, জন্ম ও নামরহিত, তখাপি 
বহু জন্ম ও নামধারী, স্বপ্নৎ নিরাশ্রয় অথচ 
সকলের আশ্রয়, নির্ডণ হইয়াও সগুধ, শ্বয়ং 
বিষয়েল্লিয়শুন্ত অথচ তাহাদিগের অধিপতি; 

মানব রপ্ত হ়। দিবোদীসের পরিজ আখ্যান হাহার চয়ণ নাই, তথাপি সর্ধত্রথ, সেই. 



একোনধ্টিতম অধ্যায় । 

অন্তর্ধীমী ভগবান বিুণ, স্বকীয় সর্বব্যাপক 
রূপ উপসংহার করিয়া! সর্্দাত্ভাবে এই পঞ্চ- 
নদ নামক পরম তীর্থে কেনই বা আছেন? 
এতদ্বিষয়ে দেবদেব পুষ্চাননের মুখে যাহা 
শুনিয়াছ, তাহা বল। খ্বন্দ কহিলেন, মহে- 
শ্বরকে প্রণাম করিয়া আমি অশেষকল্যাণ- 
দায়িনী ও সর্ধপাপ-প্রশমনী এই কথা 
বলিভেছি, যেরূপে কাশীতে পঞ্চনদ তীর্থ 
প্রসিদ্ধ হইল। সাক্ষাৎ হরির অবস্থান- 
ক্ষেত্র প্রয়াগ্ও তীর্ঘরাজ বটে, ইচ্ারই বলে 

” মুকল তীর্থ নিজ শক্তিক্রমে পাপিগণের পাপ 
হরণ করিরা থাকে ও ইহারই সমাগমে মাঘ 
মাসে মকররাশিস্থ হ্র্যে সন্দতীর্থ প্রত্যহ 

নির্মল হইয়া! থাকে ; কিন্তু তীর্থরাজ প্রয়াগ, 
এই পঞ্চনদতীর্ঘের বলে সর্দতীর্থার্পিতি মল ও 
মৃহাপাতকিগণের মহাপাপ হরণ করিয়। 

থাকেন। তীর্থরাজ সংবৎসর ধরিয়া যে পাপ- 
রাশি সঞ্চয় করেন, তাহ। কাত্রিক মাসে পপ 
নদতীর্থঘে একবার মজ্জনে ত্যাগ করিয়া থাকেন । 
হে মহাভাগ মিত্রাবরুণনন্দন । এই পঞ্চনদের 
কিবণে উৎপত্তি হইল, বলিতেছি, শ্রবণ কর । 

পুর্নিকালে বেদশির| নামে শর্তিমান দ্বিতীয় 

বেদের ম্যায় মহাতপলী ভগুবংশোত্পন্ন একজন 

মনি ছিলেন। তিনি ত্তপগ্তা করিতেছেন ইন্ত- 
বসরে রূপলাবণাশালিনী শুচি নুমে এক প্রধান 
অপার! ত্রাহার দৃষ্টিগোচর হইল । তাহাকে 
দেখিবামাত্র মুনির মন চঞ্চল ও তংক্ষণাং 
তাহার রেতখলন হইজ। অনন্তর শাপভয়ে 
থরহরি কম্পমানা সেই অপ্দরঃপ্রধানা গুচি 
দ্র হইতে নমস্কার করিয়া! তাহাকে বলিল,__ 
হে তপোনিধে ! হে ক্ষমাধার! আমার এ 
বিষয়ে কিঞ্'ং অপরাধ গ্রহণ না করিয়৷ ক্ষমা 

করিবেন; কারণ, তপস্থিগণ ক্ষমাশীলই হইয়া 
খাকেন। হে তাপসসভ্তম ! মুনিদিগের চিত্ত 

. স্বভাবতঃ প্রায়ই মুণাল অপেক্ষ।, কোমল ও 
স্্ীগণ ম্বরূপতঃ কঠিনলৃদয়া হইয়া থাকে। 
তখন মুনি তাহার এই কথা শুনিয়া বিবেকরপ 

গুসেতু ছারা মহাক্রোধরাপ নদীবেগ সংরোধ 

২৫৭. 

করিয়া প্রসন্ন হইয়। বলিলেন,--অয়ি শুচে | 
তোমাকে যথার্থই শুচি দেখিতেছি। অগি 
নুন্বরি ! এ বিষয়ে আমার অন্য কিছু দোষ 
নাই, তোমারও দোষ দেখিতেছি না। 
অনভিজ্ঞ লোকেরাই বলিয়৷ থাকে যে, : রমনী 
বহ্ছিম্বরূপ ও পুরুষ নবনীত সমান” কিন্ত 
বিচারে মহান্ প্রভেদ তুষ্ট হয়। নবনীত 
অনল সংস্পর্শ প্রাপ্ত হইলে গলিয়া যায়, 
কিন্ত ইহাই আশ্চধ্য, পুরুষ দূরে থাকিলেও 
নারীনাম গ্রহণে আর্্র হইয়া াকে। অত- 
এব অগ্নি ভাবিনি! তুমি অতর্কিত ভাবে 
উপস্থিত হওয়ায় যে, আমি স্খলিত হইয়াছি) 
তল্ধন্ত ভীত হইও না। ক্ষণকালের জন্ত 
কোপাঞ্ধ হইলে মুন্তিজনের যাদৃশ তপস্তার 
হানি হইয়! থাকে, অকামতুঃ স্থলনে তাদৃশ 
হয় নাণ জলদজাল উপস্থিত হইলে চন্ত্ব- 
শূর্ধোর প্রকাশ যেমন ক্ষীণ হইয়া যায়, তদ্রপ 
ক্রোধ করিলে কুদ্ছসঞ্চিত তপন্ত। ক্ষয়প্রাপ্ত 
হইয়া! থাকে। যেরূপ খলজন হুদয়ে অনিষ্ট- 
চিন্তা করিলে সাধুদিগের অভ্যুদয়-আশা! তিরো- 
হিত হয়; যাহা টি নয়, তাহা চিত্ত 

আকর্ণণ করিলে মনসিজের উদয় হয় না) 
রানু চক্জুকে গ্রাস করিলে কৌমুদী থাকে না; 
ধাবানল সন্দত্র প্রজলিত হইলে হ্গিদ্ধ স্থান 
মিলে না ও সিংহের কাছে করিশাবকের 
সুস্থতালাভ হয় না; তদ্রপ অনর্থকারী ক্রোধের 
উদয় হইলে কোনমতেই ওুভ দেখা যায় না। 
অতএব ক্ানবান্ ব্যক্তি চতুর্বর্গ ও দেহের 
গ্রতিবন্গশী ক্রোধকে জর্ধপ্রযত্বে পরিত্যাগ 
করিবে। অয়ি কল্যাণি! এক্ষণে তোমার 

যাহা কর্তন্য, তাহা শ্রবণ কর; _আমাদিগের 
বাধ্য অমোঘ, অতএব এই বীজ ধারণ কর। 
তোমার দর্শনে স্থলিত এই বীর্য তুমি ভক্ষণ 
করিলে তোমার গর্ভে এক বিশুদ্ধ কন্ঠারত্ব 
উৎপন্ন হইবে। সেই মুনি এই কথা বলিলে 
পুনর্জন্ম লাভ করিলাম" বোধ করিরা 
“অহো!! মহান্ অনুগ্রহ" এই কথ বলিয়! শুচি,৬ 
মুনির সেই শুক্র ভক্ষণ করিল। অনস্তর 



২৫৮ 

কালক্রমে সেই দিব্যাঙ্গন৷ অতি নয়নানন্দকর 
রূপসাগর এক কন্ঠারত্ু প্রসব করিল ও তাহাকে 
সেই বেদশিরা মুনির আশ্রমে রাখিয়া দিয়া 

হৃস্থানে চলিয়া গেল। বেদশিরা মুনি স্বকীয় 
আশ্রমস্থিত হরিণীর ছুগ্ধ পান করাইয়া সেই 
কন্টাটীকে স্গেহপুর্কৃক প্রতিপালন করিতে 
লাগিলেন এবং নাম উচ্চারণে পাপরাশি কম্প- 
মান হইয়া থাকে বলিয়া ০্ধৃতপাপা” এই 
অর্থযুক্ত তাহার নাম রাখিলেন। মুনি সর্ব- 
লক্ষণসম্পন্ন 'ননবদ্যাঙ্গী সেই কম্ঠাকে ভ্রোড় 
হইতে ক্ষণমাত্রও ভূতলে নামাইতেন না ও 
তাহাকে নিশাকালে রমণীয় চ্রকলার হ্যায় দিন 
দিন পরিবদমান হইতে দেখিয়া ক্ষীরসমুদ্রের 
ম্যায় সাতিশয় আমোদলাভ করিতে লাগি- 
লেন। অনন্তর ,মুনিবর তাহাকে অষ্টমবর্ষে 
পদার্পণ করিতে দেখিয়া “কোন পাঞ্জে সম্প্র- 
দান করিব এই চিন্তা করিয়। তাহাকেই 
জিজ্ঞামা করিলেন। বেদশিরা বলিলেন 
অফ়ি পুত্র! হৃনয়নে! মহাভাগে ! পতপাপে ! 
কোন্ বরের হস্তে তোমাকে অর্পণ করিতে 
হইবে বল। তখন কন্তা ধূতপ।পা অতি স্েহা- 
উরঁচিন্ত পিতার এই বাক্য শুনিয়া বিনমমুখে 
বলিতে লাগিল, হে পিতঃ! যদি আমায় নুন্দর 

বরের হস্তে প্রদান করেন, তাহা হইলে আমি 
যাহার কথা বলি, তাহার হস্তে সম্প্রদান 
করুন; আপনারও তাহাতে প্রীতিলাভ হইবে। 
অতএব অবহিত মনে শ্রবণ করুন। যিনি 
সর্ধ্বাপেক্ষা পবিত্র ও সর্বজনের নমস্বারযোগ্য, 
সকলে যাহাকে পাইতে বাঞ্থা করে, নাহ 
হইতে সকল নুখের উদয় হয়, ধিনি কদাপি 
বিনাশ প্রাপ্ত হইবেন না, সর্কাদা অননন্প্তা 
হইবেন- ইহলোকে ও পরলোকে মহা বিপদ 
হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ, ধাহার নিকট সকল 
মরোরথ পরিপূর্ণ ও সৌভাগ্য প্রতিদিন বৃদ্ধি 
পাইতে থাকে, ধাহাকে নিরন্তর দেব! করিলে 
'কোন ভয় থাকে না, বাহার নাষ, গ্রহণে, সকল 
বাধা দূর হয় ও ধাহীতে চতুর্দশ ভূবন বর্তমান 
আছে, এইরূপ যে বরের গুণগ্রাম আছে, হে 

ঢাশিধও। 

তাত! সেই বরের হস্তে আপনার ও আমার 
মুখের জন্ত আমাকে প্রদান করুন। পিতা বেদ- 
শিরা কন্যার এই কথা শ্রথণে অতি গীত হইলেন 
এবং আপনাকে ও পুর্বপুরুষগণকে ধন্যবাদ 
প্রদান করিতে লাগিলেন ; এই কনা! যথার্থই 
ধৃক্পাপা। বটে, অন্থা এইরূপ মতি হইবে 
কেন? এক্ষণে ঈদশ গুণসম্পন্ন ও মহিমান্বিত 
পাত্র কোথায় মিলিবে? লমধিক পুণ্যসধণ্ম 
ব্যতিরেকেই ব! তাহাকে কেমনে প্রাপ্ত হওয়া 
যাইবে, ইহা ভাবিয়া তিনি ক্ষণকাল সমাধিমগ্ন 
হইলেন। পরে জ্ঞাননেত্রে তাদৃশ গুণসম্পঃ « 
নর নিরীক্ষণ করিয়! কন্যাকে বলিতে লাগিলেন, ' 
--অয্ি বখমে কল্যাণি! শ্রবণ কর। আয় 
বিচক্ষণে ! তুমি বব্ের যে কয়েকটা গুণ বিলে, 
সেই সমণ্ড গুণের আধার অতি হুম্দরাকুতি 
বর সত্য আছে বটে, কিন্তু অনায়াসলভ্য 
নহে; তবে সুতীর্থরূপ নিপণিমধ্যে তপগ্ঠামুলে 
ত্রয় করিতে পাওয়া যাইতে পারে। অতি 
কন্ঠে! অর্থ কি কৌলীন্তে, বেদশস্ত্রাভযাসে 
কি গ্রশ্বধ্যবলে, রূপে কি বুদ্ধিপ্রভাবে, অথবা 
পরাক্রমমহকারে তিনি সুলভ নহেন ; কেবল 
চিত্তশুদ্ধি, হল্িয়জয়, দম, দান, দয়া ও কঠোর. 
শপশ্ার সাহায্যে তাহাকে লাভ করিতে পার; 
অন্তথা তোমার অনুরূপ পতি হূর্ঘট। তখন 

কন্তা ধৃতপাপা পিতার এই বাক্য শুনিয়া 
তপন্ডা করাই শ্রেয়স্কর বোধ করিল ও পিতাকে 
প্রণাম করিয়া! তঘিষয়ে অনুমতি প্রার্থনা 
করিল। খ্বন্ধ কহিলেন )__সেই কন্া, পিতার 
অনুমাতক্রমে পরমপবিত্র কাশীক্ষেত্রে তপত্থি- 
গণেরও অসাধ্য কঠোর তপস্তা করিতে লাগিল। 
মনম্বিজনের কি অসাধারণ ধৈর্য ! সেই বালিকা 
নিজ সুকুমার অঙ্গের দিকে দৃক্পাত না করিয়া 
কঠোরদেহসাধ্য তাদুশ ঘোরতপন্তায় নিমগ্ন 
হইল। তিনি বধাঞালের প্রবল ঝঞাবাত 
ও মুষলধারে বৃষ্টি নগণ্য করিয়া শিলাতলে . 
উপবিষ্ট হইয়াই বহু নিশা! যাপন করিলেন। 
জীমুতের ঘোর গর্জনে, বিচ্যুচ্চকিতে ও ধারা- 
জলসিক্তাঙ্গী হইয়াও তিনি স্বল্পমাত্র কম্পিত 



একোনযষ্ঠিতম অধ্যায়। 

হইলেন না। অন্ধকারময়ী রজনীতে তড়িৎ 
্কুরিত হইয়া যেন তাহার তপস্ত! দেখিবার 
জনতা তপোঁবনে যাতায়াত করিতে লাগিল । 
গরীস্মকালে সাক্ষাৎ গ্রীন্ক্কতু যেন পঞ্চ অগ্ি 
স্থাপন করিয়া তম্মধো কুমারীব্যাজে তশোবলে 
তপন্তা করিতেছে বোধ হইল । সেই বালিকা 
পঞ্চাগ্িতাপে সন্তপ্ত হইয়াও ভৃদ্য় গ্রীন্পতুতে 
কুশাগ্রভাগের জলবিন্দূপাণেও নিরত ছিল: 
অনারৃতগাত্রে কম্পমান ও ক্টকিতকলেবর 
হইয়। তপংকুশাঙ্গী মেই কন্ঠা হেমন্গকালের 
পর্্বরী যাপন করিল। শিশিরকালে রজনীতে 
তিনি সরোবরের মলিল আশ্রয় করিয়া 
থাকিলেন, তাহাতে তত্রস্থ সারস পক্ষিগণ 
তাহাকে পদ্বিনী বলিয়া মনে করিল। বসন্ত- 
কালে মনখ্বিজনেরও চিত্তরাগ জম্সিয়। থাঁকে, 
কিন্তু সহকারপল্লব তাহার ওষপল্লবের রাগ 
হরণ করিয়া লইল। সেই বসন্তে চতুর্দিকে 
কোকিলের কাকলীরব শ্রবণেও তাহার চিত্ত 
তপস্তা হইতে অণুমাত্র বিচলিত হইল না। 
শরৎখকালে সেই তপস্বিনী ধৃতপাপা বন্ধুজীব 
( বাঁধুলি) পুণ্পের গিকট অধরকান্তি ও কল- 
হংমের কাছে মন্দগতি নিক্ষেপের হ্যায় স্থাপন 
করিয়া লমস্ত ভোগ পরিভ্যাগপুর্দক শুমিবৃন্তির 
জন্ক বায়ুভক্ষণ করি! রহিলেন। মণি যেরূপ 
শাণযন্তরঘর্ষণ কশ হইয়াও সমুজ্জ্বল হয়, তদ্রুপ 

তাহার দেহ তপক্তায় ক্ষীণ হইলেও মাতিশয় 
দীপ্তি ধারণ করিযাছিল। অনন্তর ব্রঙ্গা, 
তাহাকে সংযতচিশ্তে তগীগ্তা করিতে দেখিয়া 
তথায় উপনীত হইয়া! বলিলেন, অয়ি মুমতে ! 
আমি তোমার তপগ্ভায় প্রসন্ন হইয়াছি, বর 
গ্রহণ কর। তখন সেই কন্তা হংসবাহনস্থ 
ভগবান্ চতু্ুখকে আগত দেখিয়া প্রীত হইয়া 
কৃতাগ্রলিপুটে বলিতে লাগিলেন,_হে পিতা- 
মহ! যদি আমায় বর আপনার দেয় হইয়া 

থাকে, তবে যাহাতে আমি পবিত্র হইতেও 
পবিভ্রতম৷ হই, তাহা করুন। বিধাতা তাহার 
এইরূপ মনোরথ শ্রবণে পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে 

গুলিতে লানিলেন,_অয়ি ধৃতপাপে! এই, 

২৫৯; 
পৃথিবীতে পবিত্র যে সমস্ত আছে, তুমি আমার 
বরে সেই সকল হইতে অতুল পকিব্র হও । 
অয়ি কন্তে! ছ্যলোক, ভূর্লোক ও অন্তরীক্ষে 
থে উত্তরোত্তর পবিত্র সার্ধ ত্রিকোটি তীথ 
আছে, আমার বাক্যে সেই সমস্ত তীর্থ তোমার 
শরীরের প্রতিলোমে বাস করুক ও তুমি 
সন্বাপেক্ষা পবিত্র হইয়া থাক। এই কথা 
বলিয়া বিধাতা অন্তহিত হইলেন ধৃতপাপাও 
নিপ্পাপা হইয়া পিতা বেধশিরা, মুনির পর্ণ- 
শলায় উপস্থিত হইলেন। অনন্তর একদা 
ভগবান্ ধর্ম, তপঃরি্ সেই কন্তাকে পর্ণ- 
কুটারের অঙ্গণদেশে খেল! করিতে দেখিয়া 
প্রার্থনা করিলেন। ধর বলিলেন,--অয়ি 
সুশ্রোণি! £শোদরি ?ি শুভাননে! আমি 
তোমারঞরপসম্পদে ক্রীত হ্ইয়াছি, এক্ষণে 
আমার প্রার্থনা সফল কর; অয়ি হুলোচনে | 
তোমার উদ্দেশে কন্দর্পবাণে আমি নিতান্ত 
পীড়িত হইতেছি। সেই অজ্ঞাতকুলশীল 
ব্যক্তি এইব্ধূপ বারংবার প্রার্থনা করিলে পর 
কন্ঠ: পৃণ্তপাপা বলিলেন,__“রে হৃম্মতে!। পিতা 
আমার সম্প্রদানকর্তা, তাহার নিকট গিয়া 
প্রার্থনা কর; 'কন্ঠা পিতারই দেয়" এই 

সনাতন শ্রুতি আছে। তখন ধর্ম এই কথ! 
শ্রবণ করিয়। অধৈর্ধ্য হইয়া ভবিতব্যের বলবা 
নশন্5ঃ গেই ধৈর্যাশালিনী কন্ঠাকে নির্ধ্বন্ধ- 
মহকারে পুণ্ঃপুন; বলিতে লাগিলেন, _অস্্ি 
শৃণ্দরি! আমি তোমার পিতার নিকটে প্রার্থনা 
করিতে পারি না, তুমি গাদ্ধবর্ববিবাহ বিধানে 
আমার মনোরথ পুর্ণ কর। এই নির্ধন্ববাক্য 
শ্রবণে কুমারী ধৃতপাপা পিতাকে কন্তাদানের 
ফল প্রদান করিতে অভিলাধিনী হইয়! পুনরায় 
সেই ত্রাঙ্গণকে বলিলেন, অরে জড়মতে! 
তুমি এইরূপ কথা পুনরায় বলিও না, এ স্থান 
হইতে চলিয়! যাও। তথাপি মদনাতুর সেই 
দ্বিজ বিরত হইল না। তংপরে তপোবলে 
বলবতী কন্তা"তাহাকে এই বলিয়া! অভিসম্পাত 
করিলেন যে, তুমি যেহেতু সাতিশয়- জড়ের' 
মৃত কার্য .করিয়াছ, অতএব তুমি জড়ের 



২৬০ 

আধার নদ হইয়৷ থাক। এ্ররূপে অভিশপ্ত হইয়া 
সেই ব্রাঙ্মণও ক্রোধে তাহাকে প্রতিশীপ প্রদান 
করিলেন,__অয়ি কঠোরহৃদয়ে ! তুমিও অচে- 
তন পাষাণ হইয়া থাক । স্বন্দ কহিলেন, _হে 
মুনে! এইরপে কন্তাশাপে সাক্ষাৎ ধর্ম, নদ- 
রূপে পরিণত হইলেন; পরে কাশীক্ষেত্রে এ 
নদ ধর্খবনদ' নামে বিখ্যাত হইল। এদিকে 
কন্তা ভীত হইয়! নিজ পিতাকে পাষাণ হইবার 
কারণ বলিলেন। অনন্তর মুনি ধ্যানবলে সমস্ত 
জ্ঞাত হইয়া কন্ঠাকে বলিলেন, অয পুত্রি! 
ভীত হইও না, আমি তোমার অশেষ 
শুভ করিতেছি; নে শাপ অন্তখা হইবার 
নহে, তবে তুমি চন্দ্রকান্তশিলা হও। হে 
সাধিব। চন্দোদর্ধে তোমার ৩৭ দ্রবীভত 
হইলে ধূতপাণা নামে প্রসিদ্ধ নুদী হইবে। 
অগ্নি কন্তে। সেই ধন্মনদই কোমার অনুরূপ 
ভর্তী। কারণ, তুমি যে যে গ্তণের কথা 
বলিয়াছিলে, ইনি সেই সন্দগুণালপ্নুত। অয়ি 
নুমতিসম্পন্নে। আরও বলিতেছি, শ্রবণ কর; 
আমার তপঃপ্রভাবে প্রারুত ও দ্রব এই ছুই 
রূপ তোমার হইবে। পিতা বেদশিনা চন্্র- 
কান্তশিলাময়ী সেই ধৃতপাপা৷ কন্তাকে এইরূপ 
আশ্বাসপ্রদানে অন্ুগৃহীত করিলেন। হে 
মুনে ! তদবধি কাশীতে ধর্মীনদ নামে শদ 
বিখ্যাত হইল। দ্রবরূপী ধর্ম ও সর্ব্যতীর্থময়ী 
পৃতপাপা নদী, তটজাত বৃক্ষের স্তায় মহা- 
পাতকরাশি উন্ুলন করিয়া থাকেন। ধৃশ্পাপা 
নদীর সহিত মিলিত সেই ধর্মুনদ *তার্থে যখন 
গঙ্গা আগত হন নাই, তখন ভগবান্ গভস্ডি- 
মালী হৃধ্য গভভ্তীত্বরের সম্িধানে উপস্থিত 
হইয়া মন্গলাগৌরীর অর্চনা করত উগ্রতপন্তা 
করিতে লাগিলেন। ময়ূখাদিত্য নামক তীর্থে 
তাহার তপশ্তাকালে অতিশ্রমনিবন্ধন কিরণরাশি 
হইতে প্রবল স্বেদ নির্গত হইয়াছিল, তাহা 
পুণ্যনদীরূপে পরিণত হইল। জ্জন্ত তাহার 
নাম কিরণা হগ্ল। এই 'কিরণাখ্যা নদী 
ঘৃতপাপার সহিত মিলিত হইয়৷ জ্গানমাত্রে 
অহাপাপান্ধকার ধ্বংস করিয়া থাকে। যে 

দত, সন্ত 

কাশীখণ্ড । 

ধৃতপাপ! সর্ববতীর্থময়ী হইয়৷ পাপরাশিকে 
কম্পিত করেন, তাহার সহিত প্রথমতঃ পুণ্য 
ধন্মন্দ মিশ্রিত হয়। তৎপরে ঠাহার নাম 
শ্রবণে মহামোহ ?্র হইয়া যায়, সেই ব্রবি- 
বদ্ধিত কিরণান্দী আসিয়া মিলিত হয়। 
সেই পুণ্য ধর্বনদে মিলিত কিরণা ও ধূতপাপা 
নদীদ্য় কাশীতে আপসংহার করিয়! থাকে। 
অনন্তর ভগীরখের সহিত গঙ্গা আগত হন ও 
তৎ্সঙ্গে যমুনা ও সরত্বতী আসির! মিলিত 
হন। কিরণা বৃতপাঁপা, গঙ্গা, যমুনা ও 
সরস্বতী এই পঞ্চনদী কীর্তিত হইয়া খাবে? 
ইহা হইতেই পর্চনদতীর্থ ত্রিভ্বনে বিখ্যাত 
হয়। এই তীরে মনুষ্য স্নান করিলে 
পাধভৌতিক দেহ পুনরায় ধারণ করে না। 
পাপরাশিখণ্ডক এই পর্চনদীসঙ্গমে হ্বান করিবা- 
মাত্র মানব ব্রঙ্গাগুমণ্ডপ ভেদ করিয়৷ গমন. 
করে। কাশীতে প্রতি পদক্ষেপে বুতর তীর্থ 
আছে বটে, কিন্ত সেই সকল তীর্থ এই 
পঞ্চনদ তীরের কোটি ভাগের একভাগেরও 
তুল্য হইবে না। প্রয়াগক্ষেত্রে মাঘমাসে 
স্নান করিলে যে ফল হুইয়া৷ থাকে, ইহাতে 
একদিন মাত্র ম্নানে সেই ফল লাভ হয়। « 
পঞ্চনদতীর্থে স্নান ও পিঠতর্পণ করিয়া এবং 
বিন্দমাধবের অচ্চনা করিয়া মন্ুুষ্যের পুনর্জন্ম 
গ্রহণ করিতে হয় না। পবিত্র পঞ্চনদতীর্থে 
তর্পণকালে পি পুরুষগণের উদ্দেশে যত সংখ্যায় 
তিল প্রদণ্ড হইয়া থাকে, তত বৎসর তাহা- 
দিগের তণ্তি লাঙ্ হয়। শ্রদ্ধাপুন্বক যাহার! 
এই তীর্থে শ্রাদ্ধ করিয়া থাকে, তাহাদিগের 
পিতামহগণ নানাযোনিগত হইলেও মুক্তি 
প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পিতগণ পঞ্নদের 
মহিমা দেখিয়া যমলোকে এই গাথা গান 
করিয়া থাকেন, «আমাদিগেরও কেহ না কেহ 
অধস্তন পুরুষ শ্রদ্ধালু হইয়৷ এই তীর্থে শ্রাদ্ধ 
করিবে, যাহাতে আমরা মুক্ত হইব।” এই' 
গাথ! প্রতিদিন শ্রাদ্ধদেবের সনিধানে কাশী- 
স্থিত পঞ্চনদের উদ্দেশে পিতিলোক গান 
করিয়া থাকেন। এই পঞ্চনদতীর্থে যখকিন্দি 



য্ঠিতম অধ্যায়। 

ধদদান করিলে প্রলয়কালেও তাহার পুণ্য ক্ষয় 
হয় না। বন্ধ্যা স্ত্রী যদি সংবংসর পঞ্চনদ 
ইঁদে স্নান ও মঙ্গলাগৌরীর অর্চন! করে, তাহা। 
হইলে তাহার সন্তাঞ্জ, নিশ্চয় হইয়া! থাকে। 

৬১ 

থাকে। পবিত্র ধর্মনদতীে, প্রজ্মলিত অনলে: 
যথ! বিধি একবার আহতি প্রদান করিলে, মানব 
কোটিহোমের ফল লাভ করিয়া থাকে। চন্তু- 
ব্রগ্ফলদায়ী পঞ্নদতীর্ঘের অপারমহিমা বণনা 

বন্ত্শোধিত পুণ্য এই পঞ্চনদের জলে ইষ্ট- | করিতে কেহ সমর্থ নহে। এই পুণ্য-আখ্যান 
দেবতার ন্গান করাইলে, মনুষ্য মহাফল 
প্রাপ্ত হইয়া থাকে । অষ্টোততর শত পণ্ামত- 
পূর্ণ কলসের সহিত তৌল করিলে, পঞ্নদের 
এক বিন্দু জল অধিক হইয়া থাকে। পুচ 
পান করিলে যে শুদ্ধি কথিত হয়, শ্রদ্ধা-সহ- 
কারে একবিন্দ পগনদের জল পান করিলে 
তাদৃশ শুদ্ধি ঘটিয়! থাকে। রাজশুঘ ও অশ- 
মেধ যজ্জে অবভূথন্নান করিলে যাদুশ ফল হয়, 

এই পঞ্চনদ জলে অবগাহন করিলে তাহার 
শতগুণ ফল হইয়৷ থাকে। কারণ, রাজ্য 
ও অশ্বমেধ যাগ ব্রহ্মার দুই দণ্ড কাল যাবৎ 
স্বগফল প্রধান করে, কিন্তু পঞ্চনদে অবগাহনে 
মুক্তিফল দিয়া থাকে। ন্বর্গরাজ্যে অভিষেকও 
তাঢ়শ সজ্জন সম্মত নহে, পঞ্চনদতীর্থে অভি- 
ষেক ষাদৃশ হইয়া থাকে। এই পঞ্নদতীর্থে 
উজ্জ্বল কাশীধামে ভূত্য হইয়া থাকা ভাল, কিন্ত 
অন্ত স্থানে কোটি কোটি ভূপতির অধীশ্বর হই- 
যাও অবস্থান ভাল নহে। যাহারা কা্তিক- 
মাসে পাপহারী পঞ্চনদতীর্থে স্গীন করে নাই, 
তাঁহারা অন্যাপি গর্ভে অবস্থান করিতেছে ও 

পন্রায় গঠে বাস করিবে । সত্যধুগে ধন্মনদ, 
ত্রেতাযুগে বৃতপাপা, ঘাপরে বিন্তীর্ঘ ও কলি- 
যুগে প্ণনদতীর্থ প্রটিস্ত জানিবে। যাগ ও 
বাপী-কুপ-খননাধি ধর্মুকাধ্য যাবজ্জীবন করিলে 
অন্তাত্র যে ফল হইয়৷ থাকে কার্তিকমাসে এই 
'পঞ্চনদে একবারমাত্র স্নানে তাদবশ ফললাভ হয় 
ধৃতপাপ৷ সদৃশ তীর্থ ভ্ুতলে নাই; কারণ, 
ইহাতে সকুৎ সান করিলে শতজন্মার্জিত পাপ 
গুন হইয়৷ থাকে । বিন্ৃতীর্থে যে ব্যক্তি গুষ্া 
পরিমিত সুবর্ণ দান করে, মে কখন দরিদ্র ও 
হুব্ণহীন হয় না। এই বিন্দৃতীর্ঘে ধেনু, ভূমি, 
তিল, হিরণ্য অশ্ব, অন্ন, বস্ত্র ও অলঙ্কার যে 
ব্যক্তি দান করে, তাহার অক্ষয়ফল হইয়া 

ভক্তিপুবর্বক শ্রবণ করিলে বা শ্রবণ করাইলে, 
সর্্ঘপাপঘুক্ত হইয়৷ মনুষ্য বিুদলোকে সংকৃত 
হইয়া থাকে। 

একোনযাষ্টতম অধ্যায় স্ন্ভাপ্ত ॥ ৫১ ॥ 

ষষ্টিতম অধ্যায় । 
হিন্দূমাক্বের আবির্তাব। 

ান্দ কহিলেন, হে সিত্রাররূণনন্দন ! পঞ্চ-. 
৷ নদতীর্থের উতপত্ভিকথ| বণিত হইল; এক্ষণে 
| মাধবের আবিষ্কারের কথা বলিতেছি, শ্রবণ 
| কর। ইহা! শরদ্ধাপুর্বক শ্রবণ করিলে ধীমান্ 

ব্যঞ্তি, ক্ষণকাল মধ্যে পাপমুক্ত হইয়! থাকে, 
শ্রী ও ধন্্ব তাহাকে পরিত্যাগ করে না। ভগ- 
বান্ উপেন্দ্ চন্দরশেখরের নিকট বিদায় লইয়া, 
গরুড়পৃষ্ঠে আরোহণপুর্কক মন্দর পর্বত হইতে 
ক্ষণমধ্যে বারাণসী পুরীতে আগমন করিলেন। 
নিজমায়াপ্রভাবে তর্রত্য রাজা দিবোদাসকে. 
উচ্চাটন করিয়া, কেশবাধ্যসরূপী পাদোদক- 
তাঁখে অবগাহনপুর্বক কাশীর পরম মহিমা মনে 
মনে বিচার__শ্ুবিচার করিয়া পণ্চনদতীর্ঘ 
দর্শনে পরম আনন্দলাভ করিলেন। তখন 
প্রসন্নচিত্ত পুণুরীকাক্ষ নিজ মনে বলিতে লাগি- 
লেন যে, বৈকুষ্ঠলোকের অগণ্য গুণও আমার 
বিশুণ বোধ হইতেছে । এই কাশীস্থিত পুণ্য 
পঞ্চন্দতীর্ঘের যে গুণ দেখিতেছি, ক্ষীরসমুদ্রে 
তাদৃশ নির্মল গণ দু হইতেছে না। শ্বেত- 
দ্বীপে গুণের সে গুরুতর সামগ্রী নাই। এই 
কাশীতে যাদৃশ অতি পবিত্র ধৃতপাপা বিদ্যমান 
রহিদ্বাছে” আমার * কৌমোদকী গদাম্পূর্শ 
তাদ্বশ আনন্দকর হইতেছে না, ধূতপাপার 
জলম্পর্শে আমার যাদুশ আনন্দ হইস্রেছে। 



২ 

ঘৃতপাঁপার স্পর্শে ধেরপ 'নুখ হইতেছে, সাক্ষাং 
জক্ষমার আলিঙ্গনে তদ্প মৃখলাত ঘটে কৈ? 
এই সব মনে করত ত্র্যশ্বকের নিকট বৃত্ান্ত- 
(নিবেদনের জন্য গরুড়কে প্রেরণ করিয়! ধিবো- 
দ্রাস ব্লাজার, আনন্দকানন কাশীর এবং পবিত্র 
পঞ্চনদতীর্থের গ্ুণগ্রাম ব্না করত পণনদ- 
তীরে হষ্টমনে হুখোপবিষ, নুৃষ্টিসম্পন্ন, বিউর- 
শ্রবা মাধব, ক্লশাবয়ব তপঃসেবিত এক তপো- 

ধনকে দেখিতেপাইলেন। সেই খষি তাহার 
সমীপবস্তী হইয়া, বেদচতুষ্টয় বাহার আকার 
অবগত নহেন, উপনিষদ ধাহার তর্ঁকথনে 
অসমর্থ, ব্রহ্মাধি দেবগণও বাহাকে অবগত 

নহেন, সমীপে পদ্ামনে আমীন সেই অখিশ- 
দ্বানবধ্ধাতী, মধুকৈটভবিনাশিক, কংসধ্বংসকারী 
পুণুরীকাক্ষ অচ্যুর্তকে নয়নগোচর করি 'লন। 
দেখিলেন, অচ্যুত, বনমালাবিভ্ষিত, করচতুষটয়ে 
শখ চক্র গদা পদ্ধ শোভিত, বর্ষণস্থল কৌন্কত 
' মণি দ্বারা উদ্ভাসিত, গীত কৌষেয় বস্ক পরি- 
ধান; ভাহার বর্ণ শালেন্দীবর সদৃশ, আকার 
মুঙ্নিষ্ধ মধুর, তাহার নাভিপদ্ব এবং ৯ংপদ্ 
অতিম্নন্দর, ওষাধর অতিশয় বুক্তবর্ণ, দশনাব্লী 

দাড়িমীবীন্দ সটুশ। পাষি দেখিলেন, তাার 
কিরীটশোভায় আকাশ উদ্ভাসিত, দেব্ন্ে 
তাহার চরণকধন। করিতেছেন, সনকাপি ঝাঁষ- 

গণ স্তব করিতেছেন, নারদাধি দেবাঁধখন্দ 
তাহার মহোদয়কথা কীন্তন কক্রিতেছেন, 

প্রহ্নাদ প্রভৃতি ভগবদ্তর্তগণ তাহার জ্দয়ের 

'আনন্দবিধান করিতেছেন, শাঙ্গধনু তিনি 
ধারণ করিয়। আছেন। যিনি অবাজ্বনসগোচর 
অদ্বিতীয় পরব্রঞ্ঈ, তিনি ভন্তগণের ভক্তিধলে 
এই পুরুষমূর্তিতে পরিণত হইয়াছেন। সেই 
মহাতপা অগ্সিবিন্দ ধধষি, ভগবদর্শনে আনন্দিত 
হইয়৷ অনন্তিলবিলুঠিতমস্তকে হ্যীকেশকে 
প্রদাম করিলেন। অনন্তর তিনি বিস্তীরণ- 
শিলায় উপবিষ্ট বল্ধ্বিৎণী অচ্যুতকে, পরম- 
উরি সহকারে মস্তক অঞলিবন্ধনপুরঃসর স্তব 
ুলেন। অগ্িবিনদু, মার্কণ্ডেয়াদিসেবিত সেই 

আপ, যনে এগ্রাবিন্বকে জব... 

কাশখণ্ড 

করিতে লাগিলেন, হে পুগুরীকাক্ষ! তুমি বাহ 
অন্তরের শুদ্ধিপ্রদ, সহত্রশীর্ষা, সহত্রনেত্র এবং 
সহ্রচরণ পুরুষ; ব্রক্ষবিসুমহেশ্বর-স্বরূপ 
তোমাকে নমস্কার। হে ইন্জ্রাদিনুরগণবন্দিত ! 
নিদে ! সর্ধবদ্স্থনিবারক তোমার পদধুগলে 
আমি একাগ্রমনে প্রণাম করি । বাচম্পতির 
বাক্যও বাহাকে স্তব করিতে অসমর্থ, তাহাকে 
স্তব করিতে কে সমর্থ? তবে আমি যে স্তবে 
প্রবৃস্ত হইয়াছি, এ বিষয়ে ভক্তির প্রাবল্য। 
যে ভ/বান্ ঈশ্বর, বাক্যমনের অগোচর, সেই 
বাক্যাতীত পুরুষ মানুশ অপ্পবুদ্ধি জন্গণের 
গুধনীয় হইবেন কিরুপে? বাকা ধাহাতে 
গ্রবি্ই হইতে অসমর্থ, মন ধাহাকে মনন 
কন্পিতে অপারগ, বাক্য এবং মনের অতীত 
মেই বন্থাকে স্তব করিতে কাহার শক্তি আছে? 
বড়ঙঈগ-পধক্রম-সমন্বিত বেদসমূহ ধাহার নিশ্বাস, 
(নিখ্বাসবৎ অনায়াসে উৎপন্ন) সেই দেবের 
মহামছিমা অবগত হইতে কে পারে ? ততপর- 
মনা, তৎপরনুদ্ধি এবং তংপরেক্রিয় সনকাদি 
ঝষিগণ, বাহাকে £দর়াকাশে ধ্যান করতও 
ঘথাথত জানিতে পারেন নাই, আবাল্যব্রঙ্গ- 
চারী নারদাদি খুনিবরগণেরা সতত চরিত্র গান 
করিয়াও খহ!কে সম্যক্প্রক্কারে বিদিত হইতে 
পারেন নাই, ব্রঞ্জাদির অগোচর, অজেয়, 
অনভশক্তি, অব্যয়, এক, আদ্য, অজ, সুক্ষ 

ন্প, নিত্য, নিরাময়, নিরাকার, অচিন্ত্য রূপ 
মেই তোখাকে_হে চরাচর! হে চরাচর- 

ভিন্ন! সেই তোমাকে কে জানিতে পারে? 
হে হরে! হে মুরারে! তোমার এক একটা 
নামই পাপিগণের জন্মান্তরসপ্ণিত মহাপাত- 
কাদি পাপও হরণ করেন, “মুকুন্দ” ! “মধু- 
শৃত্ধন”! “মাধব!” এই সকল পুঞ্জিত নাম 
জপ .করিলে উত্তম যজ্জের ফল লাত হয়। 
“নারায়ণ” “নরকার্ণব-তারণ' “দামোদর' “মধুং 
সদন? “চতুর্ভুজ, 'বিশ্বস্তর' “বিরজ' এবং 
'জনার্দন” এই নাম জপ করিলে, যমভয়ও 
থাকে না এবং জন্মও আর হয় না। হে 
ভ্রিবিত্রম! হে সৌদামিনীসদুশ-পীতবন-৫ 
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পরিধান! যাহারা তোমার নবঘনচয়নুন্দর 
দ্যামল ধর্ণ পুগুরীকাক্ষমুর্তি হৃদয়ে অনুশীলন 
করেন, তোমার অচিন্থ্যরূপ সারূপ্য তাহারাও 
লাভ করেন। হে ভ্রীবংললাগ্টন! হরে! 
অচাত! কৈটভারে! গোবিন্দ ! গরুড়ধ্জ ! 
কেশন! হে চক্রপাণে! লক্ষ্মীপতে ! শাঙ্গধর ! 
দৈত্যহ্দন ! তোমার ভক্ত পুরুষের কোথ!ও 

ভয়নাই। হে ভগবন! নুগমদ- মগনাভি )- 
সৌরভ-বিজয্বি-দিবাগন্থসম্প্ন তৃলসীকুহুম্ দ্বারা 
তোগাকে থাহারা পুজা করিয়াছেন, স্ুর্ণে 
'দেবগণ সকলে, মন্দারমাল্য দ্বারা সেই নিশ্মুল- 
স্বভাবনন্পন্ন বান্তিগণকে পুক্ত' করেন। হে 
কমললোচন । অভিলা্বপ্রদ তায় নাম হাহা, 
দিগের কথার) তোমার মধরাক্ষর কথা নাহা- 
দিগের কর্ণে আর ভোমার রূপ ধাহাদের 
চিত্তভিস্তিত লিখিত হইয়া আছে, নিরাকার 
বন্গপদপ্র।প্তিও উ[হ।|দের পক্ষে হুর্ঘট নহে । 
জে গর্ণ-'মাক্ষ-হৃখসধূকদানদক্ষ ৷ আনন্থশাহিন ! 

শ্রীনাখ ! পথিণীতে নাহারা তোমাকে ভজন। 
করেন, ইন্দ, যম, কব্রপ্রমুখ দেনগণ, দ্পণ্ 

সণাই তাহাদিগকে সম্মান করিয়া থাকেন। 
হে কমলপাণে! কমলায়তলোচন ! গ্াভারা 
সতত তোমার শুব করেন, সিগ্ঈগণ, অপ্দো- 
গণ এবং দেবগণ, শ্গ তাহাদিগকে স্ব 
করেন। হে অখিললিছ্ধিপ্রদ ! শির্বাণনকির, 
রুচিরলক্ষমাবিতরণ তুমি বিনা আর কাহার 
কার্ধয ? হে লীলাদুর্তে! হে বিরিপিনমন্ধত- 
চরণধুগল! আপনার জীলারুমে ক্ষণমধ্যে 
জগংস্থষ্টি, জগংপ।লন এবং জগংসংহার তুমিই 
করিয়া থাক; হে পরম! তুমি জগং. তুমিই 
জগংপতি এবং তুমিই জগতের বীজ, অ্এব 
তোমাকে নিত্য প্রণাম করিতেছি। হে 
দমুজেন্্রিপো! তুমিই স্োন্প, তুমিই জতি 
এবং তুমিই স্তবনীয় ; এক আপনিই সকল। 
হে বিষেশ ! কিছুই তোমা হইতে অতিরিক্ত 
বোধ করি না। হে ভবশমনকর! আমার 
সংসার-তষ্ণ দূর কর। মহাতপা অগ্নিবিন্দু, 
ভুধীকেশকে এইরূপ স্তব করিয়া তুক্গীন্ভৃত 
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হইলেন, অনভর ব্রা বিঞুও মুমিকে বলি- 
লেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ ! মহাতপোনিথে! অগ্নি: 
বিন্দো! আমি উত্তম শ্রীতিলাভ করিয়াছি, 
তোমাকে অদের আমার কিছু নাই; বর 
প্রার্থনা কর। অগ্নিবিনদু বলিলেন, হে বৈহু- 
গেশ! জগহপতে ! ভগবন! কমাকান্ত!, 
যদি শীত হইয়াছেন ত আমি এধন যাহা 
প্রার্গনা করি, তাহ প্রদান করুন। হরি, 
এভঙ্গী দ্বারা সেই তাপসকে অগ্ধমতি করিলে 
তিনি গ্রণাম করিয়া হষ্টমনে, ফেশবের নিকট 
নব প্রার্ণনা করিলেন, হে ভগনন্! আপনি 
সঙ্দব্রগ হইলেও সর্বপ্রাণিগণের, বিশেষত 
মসু্দগণের হিতের জন্ঞ এই পঞ্নদহৃদতীর্থে 
অনস্থান কক্রুন। ছে মাধব! বিচার না 
করিয়াউ এই বরই আমাঞ্চে দিতে হইবে। 
প্র আপনান্র পদকমলে ভক্তি প্রাথনা করি? 
এন্য) ব্র চাহি না। আ্ীপতি মধুনুনন, অগ্নি- 

শিল্প এই কণ বণ করিয়া শীতচিত্তে 
পরোপকারের জনতা “তথ বলিষাছিলেন। 
লিখ, বলিলেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠ অগ্নিবিন্দো ! 
বাশীভঞ্ মান্সণ্ণের মুক্তিপথ উপদেশ করত 
এই স্কানে আমি নিশ্চয় থাকিব। মুনে? 
তুমি আমার অনন্ত দুঢ়ভক্ত, আমাতে তোমার 

5 ভক্তি থাকুক । আমি প্রসন্ন হইয়াছি, 
প্নরায় নর 'পার্থনা। কর; তোমাকে তাহ! 
প্রদান করিন্ডেছি। ছে তপোনিধে! প্রথম 
হইতেই আংমি এখানে থাকিতে অভিলাষী 
হুইয়াছি, তারপর তুমি প্রার্থনা! করিলে ; 
আমি সম্দদাই এ স্থানে থাকিব। জ্ঞান 
ধধি থাকে ত কাশীতে উপস্থিত হইয়া কোন্ 
দম্মেধা মানব, তাহা পরিত্যাগ করে? 
অশূল্য মাণিক্য প্রাপ্ত হইয়। . তাহা পরি- 
তআগপুন্ধক কাচের জন্ত কে চেষ্টা করে? 
অতি অল্পশ্রম__অবশ্য-নশ্বর শরীরপাত মাত্র; 
_ ইহাতে অবিলন্গে মুক্তি এমন আর কোথায় 
হয়? প্রাজ্ণ, এই স্থানে জরাজীর্ণ পার্ধিব- 
দেহের বিনিময়ে জরাশূন্ত অমুতদেহগ্রহণে কি“ 
পরাস্ুখ হয়? কাশীতে দেহত্যাগমান্রে। 
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লাভ হয়, অন্থাত্র তপশ্যা, দান এবং বহু দক্ষিণা- 

সম্পন যক্রসমূহ দ্বারাও সেরূপ লাভ--সে 

মুক্তিলাভ হয় না। যোগনিষ্ঠ সংযতচিভ 

যোমীরাও একজন্মে মুক্তিলাভ করিতে পারেন 
না; কিন্তু কাশীতে দেহত্যাগমাত্রেই মুক্তি 

হয়। কাশীতে মৃত্যুই মহাদান, মহাতপন্ত। 
এবং মহত ব্রত। যেব্যক্তি কাশীতে আসিয়া 

তাহাকে পুনরায় ত্যাগ না৷ করে, জগতে সে-ই 

বিদ্বান, সে-ট জিতেনিয়, সে-ই পুণ্যবান এনং 
সে-ই ধন্ত। হে মুনে! যতদিন কাশী, আমি 
ততদিন এইখানে থাকিব। আর শিবশুলাগ্রে 
উত্তমরূপে স্থিত কাশীর নাশ প্রলয়েও নাই। 

মশ্তামুনি অগ্রিবিনু, বির এই কথা শুনিয়। 

রোমাধ্তিশরীরে বলিলেন, আমি পুনরায় 

অন্য বর প্রার্থনা করিতেছি । হে মাধব! 

এই শুভ পঞ্চনদরতীর্থে থাকিয়া ভক্তগণকে 

এবং অভক্তগণকে আমার নাম দ্বার! ঘুক্তি 

প্রদান করুন। আর যে মানবের! এই পঞ্চনদ 

তীর্থে স্নান করিয়া দেশান্তরে পঞ্ত্প্রা্ত হই- 

ঝাছে, তাহাদিগকেও মুক্তি প্রদান করুন। যে 

মানবের! পরনদতীথে স্নান করিয়া আপনাকে 

ভজন! করিবে, চঞ্চলা এবং স্থিরা» যেরূপাই 
হউন, লক্ষ্মী তাহাদিগকে যেন ত্যাগ না৷ 

করেন। শ্রীবিষু, বলিলেন, হে নুনে ! অথি- 
বিন্দো! মান্তবর তুমি যাহা প্রার্থনা করিলে, 
তাহাই হইবে, আমার নামের সহিত তোমার 

নামাদ্ধী মিলিত হইবে। কাশীতে আমার 

ব্রিলোক-বিখ্যাত 'বিন্দুমাধব? নাম হুইবে। এই 

নামে মহাপাপসমূহ বিনষ্ট হয়। যে পবিত্র মান- 

বেরা এই পবিত্র পঞ্চনদস্থদে আমাকে সর্বদা 

পুজা করিবে, তাহাদিগের সংসারভয় কোথায় ? 

পঞ্নদতীর্9গস্থিত আমি যাহাদিগের জদয়ে ; 

ধন্ধাগ্ঘরূপিনী লক্ষ্মী এবং মোক্ষলক্ষ্মী সতত 

তাহাদের পার্থ্চরী! যাহারা পঞ্চনদৃতীর্থে 

আসিয়া ব্রাঙ্গণগণকে ধন ছারা ্রীত না করে, 

' অচিরেই ঘখন তাহারা পঞ্চত্ব' পাইবে, তখন 

তাহাদের সেই ধন ক্রন্দন করিতে থাকিবে । 

আমু ই আসিয়া আমাকে ঘন 
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কাশীখণ্ড। 

দিয়া গিয়াছে, ইহলোকে তাহারাই ধন, 
তাহারাই কৃতার্থ। হে সর্পাতকনাশন ! 
মুনিবর অগ্নিবিন্দো! তোমার নামে ইহার 
নাম হইবে,__বিন্দৃতীখ ! যে ব্যক্তি ব্রহ্ষচর্ধ্য- 
পরায়ণ থাকিয়া কার্তিক মাসে হ্ধ্যোদয়ের 
পুন্নে এই বিন্দুতীর্থে ন্নান করিবে, তাহার 
যমভয় কোথায়? মানব, মোহ বশতঃ সহঅ 
সহঅ পাপকার্ধ্য করিয়াও কান্তিক মাসে ধর্ম 
নদে স্নান করিলে, ক্ষণমধ্যে নিষ্পাপ হয়। 

যতদিন দেহ হুস্থ থাকে, যতদিন ইন্্রিয়বিঃ 
না হয়, তত দ্বিন ব্রত করিবে; যেহেতু ব্রতই 
দেহের ফল। এই অশুচি পাত্র দেহকে, এক- 
ভক্ত, নক্ত, অযাচিতরত এবং উপবাস ছারা 
সংশোধিত করিতে হয়। কুদ্ছুচান্জায়ণাদি ব্রত 
যত্রসহকারে অন্ষ্টেয় । যেহেতু, স্বভাব্তঃ অপ- 
ণিত্র দেহ, ব্রত করিলে পবিত্র হয়। ব্রত- 

সমূহ দ্বারা সংশোধিত দেহে, ধর্ম স্থিরভাবে 
বাস করেন । যথায় ধন্ম থাকেন, নির্ববাণমুক্তির 
সহিত অর্থ কাম তথায় বর্তমান থাকেন। 
অতএব চতুব্বর্গফলপ্রা্থী মানবের সতত ব্রতা- 
চরণ করিবে। কেননা, ব্রত, ধর্মের সামিধ্য- 
কর। মানব যদি সর্বদা ব্রত করিতে না 
পারে, তাহা হইলে, চাতুল্মান্ত প্রাপ্ত হইয়৷ 
সযহরে তাহ! করিবে। ভূমিতে শয়ন, এক 
ভক্ত, কোন এক প্রকার খাদ্য-পরিত্যাগ, 
একভক্তাদি নিয়ম, যথাশক্তি নিতাদান, পুরাণ 
শ্রবণ, পুরাণের উপদেশ মত আচরণ, 
অখগুদীপদান বা ইঠ্টদেবতার মহাপুজা 
কন্তব্য। ধীমান্ মানব, প্রচুর অন্কুরবীজযুক্ত 

ভমিতে গমনাগমন যত্বপূর্নাক বর্ন করিবে। 
এই বর্জন করিলে ধর্খুরুদ্ধি হয়। চাতুম্মান্ত- 
ব্রতাবলম্গীরা অসম্তাষ্য ব্যক্তিগণের সহিত 
সম্ভাষণ করিবে না। সতত ম্বৌীনাবলম্বন 
করিবে অথবা সত্য কথাই বলিবে। ব্রতী 
ব্যক্তি, নিপ্পাব, মন্নুর এবং কোদ্রব বর্জন 
করিবে । সদ! পবিভ্রভাবে থাকিবে; অব্রতী 
ব্ক্তিকে স্পণ করিবে না। ব্রতী, দস্তশোধন, 
কেশশোধন এবং বস্্ার্দিশোধন সযত্বে প্রত্য. 

শি 

রি চর 
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যষ্টিতম অধ্যয়ি। 

করিবে। ব্রতী কখন মনেও অনিষটচিন্তা 
করিবে না। সম্পূর্ণ দ্বাদশ মাস ব্রত করিলে 
যে ফল হয়, চাতুশ্মান্তব্রতীদিগের সম্পূর্ণ সেই 
ফল হয়। চাতু্ান্ ব্রযুতও যদি শক্তি না হয়, 
তাহা হইলে সংবৎসরবতফলাভিলাধী ব্যক্তি 
কার্তিকমাসে ব্রত করিবে। যে মুঢবুদি ব্যক্তি- 
গণের কান্তিকমাস বিনাব্রতে যায়, সেই শৃকর- 
হ্বরূপ জনগণের লেশমাত্র পূণ্য নাই। অত্যন্ত 
পুণ্যবান্ বাঞ্জি, কান্ত্িকমাস আগত হইলে, 
তপ্তরুদ্ছ, অক্িরচ্ছু অথবা প্রাজাপত্য ব্রত 

- যথাশক্তি করিবে। কান্তিকমাম আমিলে 
ব্রতী মানব, একান্তরব্রত, ত্রিরাত্রবত, পঞ্চরাত্র- 
ব্রত, সপ্তরাত্রবত, পক্ষব্রত, অথবা মাসোপ- 
বাসব্রত করিবে। অব্রতী হইয়া কেহ কখন 
কার্তিকমাসকে বিফল করিবে না। কাভিক- 
মাস আসিলে, ব্রতী মানব, শাকাহ|র, পয়ো- 
মাত্রাহার, ফলাহার অথবা যবান্নাহার করিবে। 
ব্রতী ব্যক্তি কার্তিকমাসে নিভ্ত নৈমিত্তিক স্নান 
করিবে। মহা তপাথা মানব, কার্তিকমাসে 
্রহ্মচর্ধ্য করিয়| থাকিবে । যে ব্যক্তি, পবিত্র- 
চিন্তে কার্তিকমাস ব্র্দগর্ধে অতিবাধিত করে, 
তাহার সম্পূর্ণ বস্সর ব্রনচধ্য করার ফল হয় 
যেব্যক্তি উপবাস দ্বার৷ সমস্ত কাত্তিকমান 
কাটাইয়া৷ দেয়, তাহার সম্পূর্ণ এক বংসর উপ- 
বাম করার ফল হয়। যাহার! শাকমাত্র ভোজন 
কি পয়োমাত্র আহার দ্বারা সমস্ত কার্তিকমাস 
অতিবাহিত করে, তাহাদিগের সেই সেই বস্ত- 
মাত্র ভোজনে সম্পূর্ণ কনর যাপন করার কল 
হয়। কাত্রিকমাসে পাতায় খাইবে ; যত্ুসহ- 
কারে কাংশ্তপাত্র পরিত্যাগ করিবে। যে 

ব্রতী কাংস্কপাত্রে ভোজন করিবে, তাহার 
সেই ব্রতের ফল হইবে না। কাংস্তবর্জন 
নিয়ম করিলে, পরে ঘতপুর্ণ কাহশ্তপাত্র প্রদান 
করিবে। কাত্িকমাসে মধু ভোজন করিবে 
না; মধু ভোজন করিলে স্থু্রগতি প্রাপ্তি হয়। 
মধু ত্যাগ করিলে, ঘুত দিবে এবং শর্করাযুক্ত 
পায়স দ্িবে। কান্তিকমাসে, মর্দনে এবং 
ভক্ষণে তৈল পরিত্যাগ করিবে। হে অন! 
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কেননা, কান্তিকে তৈলমর্দন করিলে, নেই 
দেহী নারকী হয়! তৈল ত্যাগ করিলে 
ককন্খগ্সুক্ত দ্রোণপরিমিত তিল দিবে। 
কার্তিকমাসে মহস্তভোজী ব্যক্তি, তিমিমহস্ত- 

যোনি প্রাপ্ত হয়। কািকমামে মাংসভোদ্া 
ব্ক্তি, পুয়শোণিতে কৃমি হয়। কত্রিয়দিগের 
২ইসভোজনবিধি আছে বটে, কিন্তু তাহারাও 

কান্তিকমামে মাংস ভোজন করিবে না। 
কাণ্তিকমাসে মংশ্যমাংস ত্যাগ করিলেই ব্রত- 
তংপর হওয়া হয়। কাত্িন্কে মংস্তমাংস- 
ভোজনরূপ দোবে নিশ্চয় সর্প হইতে হয়। 
কান্তিকে মহস্তমাংসপরিত্যাগ ব্রত করিলে, 
শেষে মাষবুক্ত এবং সর্ণধুক্ত দশটা কুম্থা্ড 
প্রধান করিবে। যে ব্যক্তি কার্তিকমাসে 

মৌনাবলম্বনে ভোজনকারী,সে "মতই ভোজন 
করে মৌনব্রতী, ব্রতশেষে, তিল এবং স্বর্ণ 
সহ উত্তম ঘণ্টা প্রদান করিবে। যে ব্যক্তি 
ব্রতাব্ম্বী হইয়া কািকমাসে লব্ণ ত্যাগ 
করিয়াছে, তাহার সব্দরস পরিন্মাগের ফল 
হয়। লবণত্যাগী শেষে গোদান করিবে। 
কার্তিকে তূমিশয্য| ব্রত করিলে, সেই ব্রতীর 
আর সংসারবন্ধন থাকে না। ভূমিশায়ী ব্যক্তি 
সতুল এবং সোপধান পধ্যঙ্ক প্রদান করিবে। 
যে ব্যক্তি দৃতবর্তিযুক্ত অথগ্দীপ সম্পূর্ণ 
কান্তিকমাসে প্রদান করে, মোহান্ধতমস প্রাপ্ত 

হইয়া তাহার ছুর্গতি পাইতে হয় না। থে 
ব্ক্তি কাণ্িকমাসে দীপজ্যোংল্া ( আকাশ- 
প্রণীপ অথব৷ দীপমাল! ) করে, তাহাকে কদাচ 
তামিত্র এবং অন্ধতামিঅ নরক দর্শন করিতে 
হয় না। কাত্তিকে দীপদান করিলে পাপান্ধ- 

কারের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ কর! হয়; কাত্তিকে 
দীপদাতা ব্যক্তি যমের ক্রোধান্ধকারিত মুখ 
অবলোকন করে না। যে বাক্তি আমার 

সমীপে উজ্জ্বলবন্তিকা-সম্পন দীপ এরদান করে 
সে সচরাচর ত্রেলোকাকে জ্যোতিশ্বয় নিরীক্ষণ 
করে। যে মানব, ঝ্বর্তিকমাসে পঞ্চামৃতপুর্ণ 
কলস দ্বারা আমাকে ফ্লান করায়, সেই পুণ্চ 
বান, ক্ষীরসাগরতটে গিয়া এককল্প বাস করে। 



*কার্তিকমামে, প্রতি 'রাত্রে ভক্তিসহকারে 
আমার অগ্রে দীপজ্যোতন্া। করিলে আর | পিশাচযোনিপ্রাপ্তি হয়। 
গর্ভান্ধকারে প্রবেশ করিতে হয় না। যে 

ব্যাক্তি কাত্িকমাসে দতব্তিস শন্ন দীপ আমার 
“গ্রে প্রছলিত করিয়া দের্ষ, মহা-ত্ুভয়েও 
ক্ভাহার নৃদ্ধি্ংশ হয় না। কািকমাসে 

করে, তাহারা আমার বিদ্বেষ, তাহাদিগের 
পিশাচযোনি প্রাপ্ত 

হইয়। কালউৈরবশ|সনে, দ্বাত্রিংশং সহ 
বসর ছুখ্সাগরে খাপ, তার পর নিশ্বে- 
ও অনুগ্রহেই শুক্তিলাভ করে। অত- 
এএ পরমাত্মা বিশ্বেখরের প্রতি দে করিবে 

ধাহার! ভক্তিবুক্ত হইয়। কিন্ুতীথে ছ্গান করিয়া না, যেহেতু বিগ্েখরথেধ। পুরুষগণের প্রায়- 
আমার 'যাত্রা' করে, মোক্ষ তাহাদের দরন-.। টি ভ নাই। থে অধমেরা মনে মনেও 
নহে; মব্ব্রতপরায়ণ কার্তিকমাসে যথাধিধি ! নিশেশ্বরের বিদ্বেষ করে, তাহারা অন্তাত্ 

. কৃতন্নান ব্যক্তি মুক্তিও দরতর নহে। "ছে পণ প্রাপ্ত হইয়া সর্দদা অন্ধতামিতশ্র নরকে 
* দামোদর! হে দনুজেন্দ্রনিহ্ধন ! অধ্য গ্রহণ বাস করে। যাহার! শিখনিন্দা-পরায়ণ, যাহা 
 কর। হে ক%। কার্ভিকমাসে এই পাপ-। পাঙগা তধিগের শিন্ধা করে, আহার আমারই 

' শোষক নৈমিতিক প্রা" উপপক্ষে আমি অথ ' দেট।) অপবিত্র নরকে আহারা পতিত হয়। 

. দিতেছি, রাধার মহিত জ্গপনি গ্রহণ করুণ” । যাহারা বিশ্বেশখরের নিন্দ, অগ্লাবিংণতি কোট 
এই অর্থের মন্ত্রদয় পাঠ করিয়') লর্ণ এবং বঃ- ' ন্রুকে তাহার ক্রমে জরে এক এক কল 

; যুক্ত পুষ্প জল, শঙ্খে লইয়া পুণাবান "ব্যাড । করিয়া বাস করে। ,হ মুনে! আমিও বিশ্বে- 

যদি আমাকে অর্ধ্য দেয়, তাহা হইলে তাহার শ্বরের মন্ুগ্রহ পাইয়াই খুজিদানে সমর্থ হই- 
কলর, উত্তমপর্স্মে সংগাত্রে হুবপপুর্ণ ; যছি। অতএব আমার ভক্তগণ বিশ্বেখরকে 

' পৃথিবীদানের সম্পূর্ণ রি হয়। আমার | মর্সর্দা বিশেষরূপে সেবা করিবে। হে মুনে! 
উত্থানৈকাদশী প্রাপ্ত হইয়া বিন্দৃতীর্থে স্নান, : জানিবে, এই বারাণমী, পাশুপতক্ষেত্র । অত, 

 স্লাত্রিজাগরণ, বহতর দীপধান এবং যথাশপ্জি এস মুক্তিশ্রার্থিগণ, কাশীতে বিশ্বেখবরের সেবা 
আমার ভূষণসম্পাদন পুর্কক, যাবং রতি ঝারবে। কাঠিকমাসে, স্বয়ং নিখেশ্বর এই 
না হয়, তাবৎ তৌধ্যত্রিক বাধাবিমোধ এব. , পণন্ধতীথে গণপতি, কাত্তিকেয় এনং পরি- 
পুরাণ শরবণাদি ছারা মৃহামহোংসব রা 
আর আমার প্রীতির ভন্ত সে ক্ষেত্রে ব্ও 

“অন্ন দান করিলে ; মহাপাতকী হইলেও: 
আর রম্ণীঞঠরে প্রথেশ করিতে হইবে না। 

জন্স্হযোগে প্রতিব্মর প্রত্যহ স্নান করেন। 
নেদ এনং যহ্গগণের সহিত ব্রাদা, বন্মাণী 
€ভূতি মাঠগণ এবং নদীসণূহ সমভিব্যাহারে 
মএসাগর, ধৃতপাপাসম্মিলিত এই পণনদতীর্থে 
কাঁওকমাসে সান ককনন। তভ্রেলোক্যে যত 

হান্সম্পন্ন প্রাণী আছে, সকলেই কান্তিকমাসে 
পুতপাপাসনিলিত এই তীর্ঘে নান করিতে 

যে ব্যক্তি এই বিন্দুতাথে স্নান করিয়। বিন্দুমাধব 
নামক আমার পুজা করে,. তাহার শির্বাণ- 
প্রাপ্তি হন্ন। হে মুনে!। আমি সত্যযুগে 
আদিমাধব নামে পুজা; ত্রেতাধুগে অনন্তমাধন আমে। ওভ কাতিকমাসে যাহার! গঞ্চনণ- 
নামে আনি সর্দ্ঘসিদ্ধি প্রদান করি, জানিতে ১। ঠাথে স্নান করে নাই, সেই প্রাণিগণের জল- 
্বাপরযুগে প্রীদমাধধ নামে আমি পরমার্থ ; বৃদৃধতুলয জীবন বিফলে অহ্বাহিত হইল। 

প্রদান করি। জানিবে, কলিযুগে আমি কলি- ূ হে: মহাখুনে! অগ্নিবিশ্দো! আনন্দকানন 
: মল-বিনাশক বিনুমাধব। কপিতে পাপা । পধিত্র তম্মধো পবিত্র পঞ্চন্দতীর্থ; 
মানবেরা, আমাকে প্রাপ্ত হয় না। - আমারই | গানে আমার সানিধ্য তরপেক্ষ। পদিনত। 
মায়ামোহিত থে মানবেরা, তেদবুদধিপ্রযুক্ত ম্হাপ্রাঙ্ঞ! এই অনুমান দ্বারাই রা 
আমাকে ভক্তি কর্মে অথচ বিশেশ্বরের দ্েষ তীর্থের সর্ধবতীরোত্তমোত্তম মাহাম্ম্য অবগত .,' 
৪ শ ৪৪০০৪ 



হও। হহা শ্রবণ করিলেও মহাপাপ হইতে 
মুক্ত হইয়া মহাজ্ঞানসম্পন্ন হওয়া যায়। মহা 
মুনি অদ্দিবিন্দু।; বিষুর মুখে এই কথা শুনিয়া 
সেই বিশ্ুমাধব অচ্যুতকে প্রণাম করিয়! পৃণ- 
রায় জি্কাসা করিলেএ, হে ভগবন! বিনু- 
মাধব! আপনার ভক্ত যে যে পুজা মূর্তি 
করিয়। কৃতার্থ হন, কাশীতে আপনার কত 
প্রকার সেই সেই মৃত্তি বর্তমান, তাহা শুনিতে 
ইচ্ছা করি, হে জনার্দন! ন্তাহ| কীর্তন 

পাদোদকতীর্থের দক্ষিণে খেতবীপ নামে এক 
মহাতী্থ আছে; আমি সেই স্থানে জান? 
কেশব নামে অবস্থানপুরর্বক মানবদিগকে জ্ঞানিঃ 
দান করি। প্র জ্ঞানকেশবের নিকটবর্তী 
শেতদ্বীপতীর্থে স্বানানভ্তর জ্ঞানকেশবের অর্চনা: 
করিলে, মানবকে কখনই জ্ঞানচ্যুত হইতে হয় 
না। তাক্ষযতীর্ঘে তাক্ষকেণব নামে আমি 
বিরাজমান আছি) যে সকল মন্ুজোতম : 

ভক্তিপুরঃমর তথায় আমাকে অর্চনা করে; 
করুন । আর ভবিষাতেই কাশীতে কত প্রকার ! তাহার! সর্কাদা গরুড়তুল্য স্তামার প্রিয়পাত্র 
মূর্তি হইবে, হে অচাতত! তাহা আমার | হয় এবং সেই স্থলেই আমি নারদতীর্থে্ারুদ 
নিকট বগুন। 

ষষ্টিতম অধ্যায় মমাপ্র ॥ ৬০ ॥ 

একযষ্টিতম অধ্যায় । 

বিমুদ্র মুর্তিভেদ। 

মহ্সি অগস্ত্য নলিলেন, ছে কান্তিকেয়! ! 
পাপহারী বিন্দুমাধবের উপাখ্যান এবং পপ%%- 
নদের মাহাত্ম্য কর্ণগোচর করিলাম, সন্গ্রুতি 
অগ্নিবিনু- দানবারি মধুনদনকে জিজ্জাস! করায়, 
তিনি তাহার কিপ্রকার প্রত্যুত্তর প্রদান করি- 
য়াছেন, আমার নিকট তাহ! প্রকাশ কনুন। 
তখন কার্তিকের ঝলিলেন,.হে ধধিবর ! কেশব, 

মুনিবর অগ্নিবিন্দুকে যেরূপ কহিয়াছিলেন, 
আমি তাহা কহিতেছি, শবণ কর। বিন্দু 

ূ কেশব নামে অবস্থন করিতেছি; যে মানব, 
এ তীর্থে শ্লান করত আমার পুজা করে, 
তাহাকে আমি রেবিদ্যা উপদেশ করি । আমি 
তথায় প্রহ্লাদনীথে প্রহলাদকেশব নামে অর- 

 স্থিঞ্গিকরিতেছি ; ভক্তবুন্দ মহাভক্তি ও সদৃদ্ধি : 
। লাভার্থ মেই স্থানে আমাকে পুজা! করিবে 
৷ এবং সেই স্থলেই অশ্বরীষতীর্থে আম আদিত্য-.. 
কেশব নষে অবস্থান করি! ক্ষণকালমাত্রে 
ভক্তগণের পাপরাশি বিনাশ করিয়া থাকি। 
দাতত্রেয়েশ্বর নামক মহেশ্বরের দক্ষিণদিকে 
আমি আদিগদাধর নামে ন্রাজমান থাকিয়া 
ভক্তগণকে সংসারমল হুইতে বিমুক্ত করি। 
তার আমি ভার্গবৰ নামক তীর্থে ভূগ্তকেশ্ব 
নামে অবস্থিত থাকিয়া, যে সকল মনুষা 

কাশীতে বাস করিয়৷ থাকে, তাহাদের মনোভীষ্. 
সকল সফল করি। অভীষ্ট ও যন্গলপ্রদ 

মাধব বলিলেন, হে প্ঙ্ঞাশালিন্ অগ্সিবিশ্দো! । বমন নামক মহাতীর্থে আমি, বামনকেশব,। 

আমি প্রথমে পাদোদকতীর্ঘে আদিনারায়ণরূপে | নাম ধারণ করিয়া! অবস্থিত আছি; যে মানব. 
অবস্থিতিপুরর্বক ভক্তবুন্দকে মোক্ষপদ সমর্পণ 
করিতেছি । যে সকল মানবগণ, অনুতক্ষেত্র 
অবিমুক্তধামে আমার এ রূপের অর্চনা করিয়া 
থাকে, তাহারা নিশ্চর সমুদয় হুখ হইতে বিশুক্ত 
হইয়! চরমে মুক্তিলাভে সমর্থ হয়। .আদি- 
কেশব, যঙ্গলেখর নামে শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়া 
সতত মানব্গণকে ভোগ ও মোক্ষ প্রদান 

করিতেছেন। ততং্প্রতিঠিত শিবলিঙ্গ দর্শনে 
মনুষ্যের সমস্ত পাপরাশি দূরীভূত হয়। 

আপনার কুশল কামনা করে, সে সেইস্থানে' 
আমার অর্চনা করিবে। আমি. নরুনারায়ণ 
রূপ ধারণ পু্বধক নরনারায়ণ তীর্ঘে সতত 
বিরাজমান থাকি, যে সকল ভক্ত, তথায়. 
আমাকে অর্চনা করে, তাহারা নরনারায়ণের- 
স্বরূপ লাভ করিয়া থাকে । আমি. যন্তর্রাহ- 
তার্থে হ্জ্ঞবরাহ নাম্বু ধারণ করত বিরাজ: 
করিতেছি ; যে সকলঘ্ব্যক্তি সমুদয় যজ্জফল্ের 
অভিলাষী ; তাহার! যেন এরম্থানে আমাকে 
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, অঙ্চনা করে। _বি্দ্ারনরসিংহ নামে প্রসিদ্ধ 
, ভী্ঘস্থামে আমি নিদারন্রসিংহ নামে অধিষ্ঠিত 
থাকিয়া! কাশীধামের সমস্ত বিদ্ব বিদূরিত করি। 
'তীর্ঘোপদ্রববিনাশার্থ তথায় আমাকে পুজ। 
করা মানবের কর্তব্য। আমি গোগীগোবিন্দ 
নাম ধারণ করত গোশীগোবিন্দতীর্থে অবস্থান 
করিতেছি ; যে মানব ভক্তিপূর্ণঙ্গদয়ে তথায় 
আমার অর্চনা করে, সে আর আমার মায়ায় 
জড়ীভূত হয় না। মুনিবর! নিক্দুল লক্ষ্মী 
নুসিংহতীর্থে আঁম লক্ষমীনুসিংহ নামে অধিষ্ঠান 
পূর্বক সর্বদা ভক্তিভাজন মানবগণকে 
মোক্ষলক্্মী বিতরণ করিয়৷ থাকি। আমি 
শেষমাধর নাম ধারণ করত পাপবিনাশন শেষ 
নামক তীথে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ভক্তবৃন্দের 
অশেষবিধ মনোভিলাষ সফল করিয়া থাকি। 
শঙ্খমাধব নামক তীর্গে স্সানানন্তর সঙ্গঞ্জীধব 
নামে অধিিত আমাকে শঙ্গতোয় দ্বারা শ্রান 
করাইলে মানবগণ শঙ্খনিধির অধীশ্বর হইতে 
পারে। আমি হয়স্সীবতীর্থে হয়ক্্রীব নামে 
অবস্থিতি করিতেছি ; তথায় যে ব্যক্তি আমাকে 
ভর্তিভাবে প্রণাম করে, সে নিশ্চয়ই বিসুর 
পরমপদ লাভ করিয়া থাকে । আমি, বুদ্ধ- 
ক্লালেশ্বর নামক মহাদেবের পশ্চিমদিকে 
তরীষ্মুকেশব নাম ধারণ পুরর্ক অবস্থান 
করিতেছি ; যে ভক্ত ভক্তিসহকারে তথায় 
আমার গুশষা করে, আমি তাহাকে ভীষণ 
উপদ্রব হইতে যুক্ত করিয়া থাকি। লোলার্বের 
উত্তরাংশে স্বামি নিন্দাণকেশব নামে অবস্থিতি 
করত ভক্তরন্দের নির্বাণ শুচন৷ করিয়া তাহা- 
দিগের জ্দয়ের লোলতা অপনোদিত করি। 
যে মানব, কাশীধামে পরমপুজ্যা দেবী 
'ব্রিপুরহ্ৃন্দরীর দক্ষিণাংশে ভ্রিভুবনকেশব নামে 
প্রসিদ্ধ আমার পুজা করে, সে পুনরায় গর্ভ- 
যন্ত্রণা ভোগ করে না। আমি -জ্ঞানবাপীর 
সম্মুখে জ্ঞানমাধব নামে অবস্থিত আছি, 

: তথায় ভক্তিভাবে আমাকে অর্চনা! করিলে 
নিত্যজ্জান লাভ হয়! দেবী বিশালাঙ্গীর 
সনিধানে আমি শ্বেতমাধব নাম ধারণ করত 

বিরাজমান আছি; সেই স্থলে যে মানব 
ভক্তিসহকারে আমার অর্চনা করে, আমি 
তাহাকে শ্বেতদ্বীপের আধিপত্য প্রদান করিয়া 
থাকি। যথাবিধি প্রয়াগক্ষেত্রে স্নান করিয়া 
যে মানব, দশাশমেধের উত্তরাংশে প্রয়াগমাধব 
নামে বিখ্যাত আমাকে অবলোকন করিতে 
পারে, মে সমস্ত পাপ হইতে নিষ্তি লাভ 
করিতে সমর্থ হয়। মাঘমাসে প্রয়াগে গমন 
জন্ত মানব যে পুণ্া প্রাপ্ত হয়, উক্ত কাশীধামে 
আমার পুরোবর্ভী প্রয়াগক্ষেত্রে ল্ান করিতে 
পারিলে তাহাদিগের তাহার দশগুণ অধিক 
পূণাসঞয় হয়। মানব, গঙ্গাযমুনাসঙ্গমে 
ন্ান্জন্ত যে ফল প্রাপ্ত হয় বারাণসীতে 
আমার সন্নিকটস্থ প্রয়াগতীর্থে জান করিলে 
তদপেক্ষা দশগুণ অতিরিক্ত পুণ্যভানী হইয়া 
থাকে । সূর্ধ্যগ্রহণের সময় কুরুক্ষেত্রে প্রড়ৃত দান 
করিয়৷ মানব যে ফল লাভ করিতে পাবে, 
কাশীধামের এই স্থানে তাহার দশগুণ অধিক 
হইয়া থাকে। যে স্থলে যমুনা পুন্ববাণী ও 
ভাগীরথী উত্তরবাহিণী, সেই সঙ্গমস্থান প্রাপ্ত 
হইলে মনো ব্রচ্নাহত্যাজনিত পাতকও বিদ- 
রিত হইয়া যায়। যে মানব মহাপুণ্যের অভি- 
লাষী হয়, সে কাশীস্থ প্ররয়ার্গতীর্ঘে কেশমুগ্ডন- 
পুর্বৃক ভক্তিভাবে পিগুদান এবং প্রভৃত দান 
করিলে । যে সকল গুণ প্রজাপতিক্ষেত্রে বিরাজ- 
মান, মহাতীর্থ ,কাশীধামে সেই সমণ্ত গুণ 
অসংখ্যরুপ জানিবে। পপ্রয়াগতীর্থে ভক্তবৃন্দের 
অভাপ্রদ প্রয়াগেশ্বরণ নামক মহালিঙ্গের 
সানিধাহেতু সেই তীর্থ কামপ্রদ বলিয়া কথিত 
হয়। হ্ধ্যদেব মকররাশিতে গমন করিলে 
মাঘ মাসে কাশীধামে অরুণোদয় সময়ে যে 
সকল মানব প্রয়াগতীর্থে অবগাহন না করে, 
তাহাদ্িগের আর মুক্তিলাভের আশা কোথায় ? 
যাহাত্রা সংযমপুর্ধক মাঘমাসে কাশীস্থিত 
প্রয়াগে লান করিতে পারে নিঃসন্দেহ তাহা- 
দিগের দশ অশ্বমেধ যজ্জের ফললাভ হইয়া 
থাকে । যে সকল মানব, মাযমাসে প্রয়াগে 

অবগাহনপুর্ধ্বক প্রতিদিন ভক্তিসহকারে প্রয়াগ- 
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মাধব এবং অভীতরপ্রদ প্রয়াগেশ্বর নামক 
মহালিঙ্গের অর্চনা! করিয়! থাকে, তাহারা এই 
ভূমগ্ডলে ধন ধান্ত ও পৃত্রার্দি লাভ করত 
মনোহর বিষয়োপভোগে গ্ারম আনন্দ প্রাপ্ত 
হইয়া চরমে মোক্ষপদের অধিকারী হুয়। পুর্ন 
দক্ষিণ, উত্তর, পশ্চিম এবং উর্ধাও অধোদেশে 
যে সমস্ত তীর্থ বিরাজমান, মাঘমাসে প্রয়াগ- 
তীর্থে সেই সমুদয় তীর্থেরই সমাগম হয়। 
মুনিবরর! কিন্তু বারাণসীস্থিত তীর্থসকল 
কুত্রাপি প্রস্থান করেন না। আর যদিও গমন 

৯ করেন, কিন্তু তমুহর্তেই প্রত্যাগত হন। 
কার্তিকমামে উত্তমতম তিন তীর্থ প্রতাহ 

প্রভাতসময়ে আমার সম্নিধানে মহাপাতক- 
বিধ্বংসীও মহামঙ্গলপ্রদ পপনদতীর্থে উপস্থিত | 
হন এবং জমুদয় তীর্থই প্রতিদিন স্বানার্থ 
মধ্যাহ্ন সময়ে মুক্তিপ্রদায়িনী মণিকর্ণিকায় 

গমন করেন। হে মুনিবির। তীর্থত্রয়ের 

সর্যোতকুষ্টতা এবং সময়বিশেষে তীহাদিগের 
প্রাধান্তরূপ বারাণমীর গঢ় বিষয়' তোমাকে 
কহিলাম, এক্ষণে অপর একটা থাঢ় বিষয় 
প্রকাশ করিতেছি, যাহ! যে সেস্লে প্রকাশ 
করা অবৈধ! বিশেষ, ভক্তিহীনের সমীপে 
তাহা সর্বদা গোপন এবং ভক্তিভীজনের 
সমিধানে প্রকাশ করিবে । কাশীধামে সমুদয় 
তীর্থই নিজ নিঙ্গ প্রভাবে স্ব স্ব প্রাধান্য রক্ষা 
করত মহাপাপরাশি দূর করিয়া থাকেন; 
তথাপি কাশীধামে এই গট রহন্ত যে, এক 
মণিকর্ণিকাই সর্ববাপেক্বস্চ উৎকৃষ্ট । কেবলমাত্র 
মণিকর্ণিকার প্রভাবেই সমুদয় তীর্থ, পাপনাশার্থ 
গর্জন করিতে সমর্থ হন। বারাণসীতে যে সমস্ত 
তীর্থ আছেন, সকলেই পাপাত্মাদিগের প্রভৃত 
'ঘোরপাতক বিনষ্ট করত প্রায়শ্চনতার্থ পৰ্ৰ 

'কিৎবা অপর্ব দিবসে মধ্যাহসময়ে মণিকনি- 
কায় গমন করিয়া থাকেন এবং প্রতিদিন মুথা- 
নিয়মে মণিকর্ণিকায় অবগাহনপুর্বক নিম্মলৎ 
প্রাপ্ত হন। অধিক কি, প্রত্যহ মধ্যাহ্ুকালে 
ভগবান্ বিশ্বেশ্বরও ভবানীর সহিত মণিকণি- 
কাতে স্নান করেন। মুনিবর! প্রতিদিন 
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মধ্যাহে আমিও কমলার সহিত কৈকুষঠধাম 
হইতে আগমনপুর্ধ্বক সানন্দে উহাতে অবগা- 
হন করি। যেব্যক্তি একবার মাত্র আমার 
নাম গ্রহণ করে, আমি যে তাহার পাপরাশি 
ধ্বংস করত “হরি” নাম ধারণ করিয়াছি, 
তাহা কেরল মণিকর্ণিকারই প্রভাবে। ভগবান্ 
পিতামহও প্রত্যহ মধ্যাহ্নুকালীন কর্তব্য 
নির্ববাহার্থে হংসবাহনে শ্রী স্থানে উপস্থিত 
হন। ইন্ধ প্রভৃতি লোকপাল এবং মরীচ্যাি 
মহর্লিগণও মাধ্যাহিকক্তিয়ানুষ্ঠাণ্ৰে নিমিত স্বর্গ 
হইতে মণিকর্ণিকায় আগমন করেন। অনন্ত 
ও বান্ুকি প্রভৃতি নাগগণও মধ্যাহ্ন সময়ে 

নান করিবার নিমিত্ত নাগলোক হইতে মণি- 
কণিকায় আগমন ক্রিয়া থাকেন। অধিক 
কি কহিব, চরাচর মধ্যে যে সমস্ত সচেতন 
প্রাণী আছে, সকলেই প্র মণিকর্িকার নিশ্বল 
সলিলে অবগাহনাথ মধ্যাহ্ন সময়ে উপস্থিত 
হইয়া থাকে। হে দ্বিজবর ! আমরাও যাহ! 
নিয় করিতে অশক্ত, মণিকর্ণিকার সেই মহান্ 
গ্ুণ-নিচয় প্রকাশ করিতে কে সমর্থ হইবে ? 
নাহার! চরমাসয়ে মুকিক্ষেত্র মণিকর্ণিক লাভে 
সক্ষম হন, সেই সকল তপোধনগণই অরগ্য 
মধ্যে থাকিয়া প্রকৃত তপঃসঞ্চয় করিয়৷ থাকেন। 
ধাহারা, পরিণামে এ মণিকর্ণিক] প্রাপ্ত হন, 
সেই সকল মহাত্রারাই যথার্থ ববিধ দান 
করিয়াছেন। সেই সকল ব্যক্তিই নিশ্চিত 
যথানিয়মে ব্রতনিচয় উদ্যাপন করিয়াছেন, 
বাহার চরমকালে মণিকর্ণিকার পবিভ্রভুভাগ 
নিজ হুকোমল শয্যারপে পরিণত করিতে 
সক্ষম হন। তীহারাই যথার্থ যজ্ডে দীক্ষিত 
হন এবং তভাহারাই এই সংসারে ধন্তবাদের 
পাত্র, ধাহারা স্বস্থুকুতিল সমস্ত সম্পত্তি 
পরিত্যাগ পুর্ববক চরমে মণিকর্ণিক৷ অবলোকন 
করেন। তাহারাই যথার্থ ই্টাপুত্ত প্রভৃতি 
বহুবিধ ধর্মুকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, থে 
সকল মানব বৃদ্ধাবস্থায় মণিকর্ণিক। প্রাপ্ত 
হইতে পারেন। বিবেটক ব্যক্তি এ মি 

কাতে সর্বদা সযতে রত, কাঞ্চন, বস্, 



নি সা 
যী 

এবং অশ্ব দান করিবে। মুনিবর ! মনুষ্য যদি 
মিকর্ণিকাতে ধশ্মোপার্জিত অত্যলপমাত্র বন্তও ' 

, প্রদান করিতে পারে, তাহাও অনস্তফলজনক 
হইয়া থাকে। যে মানব, একবার মাত্রও এ 
স্থানে যথাবিধি প্রাণায়াম করে, তাহার উৎকষ্ট- 
তম বড় যোগসাধনের ফলপ্রাপ্তি হয় এবং 
যে" একবার মাত্র মণিকর্ণিকায় গায়ত্রী জপ 
করিতে পারে, সে দশসহত্র গায়ত্রী জপের 
ফুলভাগী হইয়া থাকে। প্রাজ্ঞব্যক্তি যদি 
মণিকর্ণিকায়. উপবেশনপুর্বাক একবার আহুতি 
দান করে, তাহ! হইলে তাহার আজীবনান্রাষ্ঠিত 
অগ্নিহোত্রের পশ্যলাভ হয়। কার্তিকেয় 
বলিলেন, তীর্রতপা অগ্নিকিন্দু, ভগবান্ নারয়ণের 
প্লু্প বচনাবলি কর্ণগোচর করিয়া অতীব 
তক্তিভাবে পুনর্কবার ' কেশবকে প্রণাম পূর্র্বক 
জিজ্ঞাস! করিলেন,__হে মাধব! রী খ্ণিকর্ণি 
কার কতদূর সীম।, তাহ। আপনি বর্ণন করুন; 
কারণ আপনা অপেক্ষা অপর কেহই তন্রবিং 
নাই। অনন্তর ভগবান বিষুঃ বলিলেন, মুনে ! 
হরিশ্চন্রমণ্ডপ, গঙ্গাকেশব, গঙ্গার মধ্যস্থল 
এবং স্বর্গঘারের মধ্যব্াী যে স্থান, তাহাই 
মণিকর্ণিকা, ইহা স্থুলরুপে বর্ণন করিলাম ; 
সম্প্রতি স্বক্ষম পরিমাণ কহিতেছি শ্রবণ কর। 
হরিশচন্দ্রতীর্থের সম্মুধে হরি"্্র গণেশ 
অবস্থিতি করিতেছেন এবং সেই স্থানেই মণি- 
কর্ণি নামক হদের উত্তরাংশে সীমাগণেশ 
বিরাজমান । যে ব্যক্তি, মোদকাদি নানাবিধ 
উপচারে ভক্তিপুর্ব্ক & সীমাগণেশের অর্চনা 
করিতে পারে, সে মণিকর্ণিকালাভে সমর্থ হয়। 
যাহারা, হরিশ্চন্দ মহাতীর্থে পিতগণোদেশে 
তর্গণ করেন, তাহাদিগের পিতগণ শতবৎমর 
পরিতৃপ্ত থাকিয়া বাঞ্িত ফলপ্রদান করিয়! 
থাকেন। যে মানব শ্রদ্ধাপুব্বক হরিশ্চজ'মহা- 
তীর্থে স্গান করিয়া হরিশ্চন্গেশ্বরকে প্রণাম করে, 
তাহাকে কখনই সত্য হইতে স্খলিত হইতে 
হয়না। অতঃপর প্র্বতেগরের সমীপে মহা- 
সিএ মহামেরুর আবাদভূমি তর, 

ন। যে মানব তথায় ন্গান করিয়া! 

র. শিং হি 

পর্ব্বতেশ্বরের অর্চ্চনাপুর্র্বক বথাশক্তি যৎকিঞ্ছি'. 
দান করে, সে মুমেরুশিখরে অবস্থান করত 
দিব্যভোগ সকল উপভোগ করিতে পারে। 
উক্ত পর্ন্ঘতেশ্বরের , দক্ষিণাংশে কম্বলাঙবতর 
নামক এক তীর্থ আছেন; এ ভী্থের ' পশ্চিমে- 
কম্বলাখবতরেখখর নামক এক শিবলিঙ্গ অবস্থিত ! 
মানব এ তীর্থে অবগাহনপুর্ববক সেই বিশুদ্ধ 
শিবলিঙ্গের অর্চনা! করিলে, তাহার বংশে যে 
ব্যক্তিই জন্মলাভ করে, সেই গ্ানদক্ষ ও 
শ্রীসম্পন্ন হয়। তথায় সংসারক্লেশনাশিনী 
চক্রপৃক্ষরিণী নামে এক পুষ্ধরিণী আছে; যে 
মানব সেই পুক্করিণীতে গান করে তাহাকে 
আর সংঙারচক্রে প্রবিষ্ট হইতে হয় না। 
উক্ত চক্রপুক্ষরিণীতীর্থ আমার প্রধান বাম- 
স্থল। পুর্বে আমি ই তীর্থে পরার্দ- 
পরিমিত বর্ষ ঘোরতর তগন্তা করিয়া 
পরমাত! বিশ্বনান্রে দর্শন এবং অবিনশ্বর 
ও মৃহৎ শ্রশ্ব্্য লাভ করি। সেই চত্রপুজরিণীই 
মণিকর্ণিক! নামে প্রসিদ্ধ। তথায় মণিকর্িকা 
নিজন্রবন্ধপতা পরিহারপুন্পরক নারীরূপ ধারণ 
করত আমাকে প্রত্যক্ষ দর্শন দিয়াছিলেন। 
এক্ষ*্ে আমি ভক্তের মঙগলপ্রদ তাহার তাদৃশ 
বপের ব্ণন করিতোছি ; মানব, ছয়মাম 
তিসন্ধ্য। ধ্যান করিলে তাহাকে প্রত্যক্ষ দর্শন 
কঞিতে পারে। সেই নিশালনয়ন! রমণীর 
চারি হস্ত, দক্ষিণকরে নীলকমলের মালা ও 
নামকরে পবিভ্রমাতুল্ঙ্গ ফল এনং ললাটে 
তীয়নেত্র শোভা প্রাইতেছে। তিমি সতত 

করপুট সংলগ্র করিয়া! পশ্চিমাভিম়ুখে অবস্থান 
করিতেছেন। কুমারীরূপধারিনী সেই ললন! 
সর্ন্ঘদা ছ্বাদশবর্ধায়। এবং এক হস্তে বর প্রদান 
করিতেছেন। শুদ্ধন্ষটিকসঙ্কাশ! সেই অবলার 
কেশপাশ হুনীল ও নুম্িঘ্ ; তন্মধ্যে বিকচ 
কেতকীকুন্থম বিরাজিত। ওয্াধর প্রবাল ও 
মানিকোরও সৌন্দধ্যহারী, সর্দ্বশরীরে মুক্তা- 4 
ল্গার, হয়ে দোছুল্যমান পরম রম্ণীয়. 
পঞ্ছজমাস! এবং পরিধান শুভ্র বন বিকাশ 
পাইতেছে। ধাহারা মোক্ষপদের অভিলাহীঃ, 
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তাহারা সেই নির্বাপদাত্রী সৌন্দরধ্যময়ী মণি- 
কণ্িকার এইরূপে সতত চিন্তা করিবেন। 
এক্ষণে, যাহা ধ্যান করিলে মন্তব্যের অষ্টব্ধি 

সিদ্ধি লাভ হয়, ভক্তকল্পন্তরু মণিকণিকার সেই 
মন বলিতেছি, শ্রবণ কর। প্রথমে প্রণব 
উচ্চারপূর্বক ক্রমে সরম্বতীবীজ, ভূবনেশ্বরী 
বীজ, লক্ষ্মীবীজ, ও কামবীন্জ উচ্চারণ করিয়া 
পরে “মণিক্ণিকায়ৈ নম;” এবং অবশেষে প্রণব 
উচ্চারণ করিবে। কঙ্সতর্ূপম হখসম্পতি- 
দায়ক এ মন্ত্র জপপ্রভাবে সাধুশীল মানবগণ, 
পরমপদলাভে সমর্থ হন। অপর মন্্--প্রথমে 
প্রণব, মধ্যে “মং মণিকপ্িকায়ে নম” ও 
অগ্তে পুঝঃ প্রণব জপ করিতে হয়। মোম্র- 

ভিলাধী মানবগণের সত ইহা জপ কর! 
বিধেয় এবং পবিভ্রত। ও শ্রদ্ধা সহকারে 
ঘুতমধুশর্করাযুক্ত পদ দ্বারা জপদশাংশ হোম 
কর! কর্তব্য। যে মানব, তিনলক্ষ বার এই 
মন্ত্র জপ করিতে পারে, দেশাস্তরে মৃত্যু 
ঘটিলেও তত্প্রভাবে তাহার মুক্তিলাভ হইয়া 
থাকে। মানব, সযত্বে উল্লিখিত ধ্যানানুরূপ 
মণিকণিকার নব্রত্বান্দিত ন্বর্ণময়ী প্রতিমা 
নির্মাণ করাইয়া অর্চনা করিবে। যে সকল 
মানব, নিজ মোক্ষপদের অভিলাষী, তাহার 
এবংবিধ প্রতিমা! গঠন করাইয়৷ প্রতিদিন 
স্বতবনে পূজা! করিবেন কিংবা সযত্বে অর্চনা 
পূর্বক মণিকপ্িকাতে সমর্পণ করিবেন। 
যে বাক্তি, সংসারভয়ে ভীত, কাশী হইতে 
হ্বানাস্তরিত হইলেও খ্ীইক্প উত্তম উপায় 
হার 'অবলম্বন করা নিধেয়। যে ব্যক্তি, 

মশিকণিকায় অবগাহনপুর্বক মণিকণিকেশ্বরকে 
অধলোকন করে, সে পুনববার গর্ভমন্ত্রণা ভোগ 
করে না। পুর্বে আমিই অন্তগৃ“হের পুক্বদ্ধারে 
মনিকণিকে্বর, নামক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত 
করি্নাছি। মুক্তিপ্রার্থী জনগণের তথায় হর 
পুজা! করা কনব্য। পাশুপত নামক তীর্থ, 
[ণিকর্িকার পশ্চিমাংশে অবস্থিত; সেই 
হানে উদকধার্দ্য করিয়া প্তপতীশ্বরুকে অব- 
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ভগবান্ শঙ্কর, আমাকে ও ব্রন্মাদি অমরগণকে 
মায়ারপবদ্ধননাশন পাশুপত যোগ শিক্ষা 
দিয়াছিলেন। জীবগণ্র এঁ মায়াপাশমোচনাথ 
অন্যাপি স্বয়ং ভগবান্ শন্কর লিজনপে তথায় 
অবস্থিত আছেন। ঘে মানব, চৈত্রমাসের 
শুরুপক্ষীয় চহুর্দশীতে বিশুদ্ধভাবে যত্তের সহিত 
সেই স্থানে যাত্রা! করত উপবামী থাকিয়৷ রাত্রি 
জাগরণপুর্র্বক পণুপতীম্বরকে অর্চনা করিয়া 
পরদিন অমাবন্তায় পারণ করে, তাহাকে আর 
মায়াপাশে জড়িত হইতে হয় না। উক্ত 
পাশডপততীথের পরে কুদ্রাবাস নামক তীর্থ 
আছে ; মানব, সেই স্থানে অবগাহন 
পূর্বক রুদ্রাবাসেশ্বর নামক মহেশ্বরকে অর্চনা 
করিবে। কুদ্রাবাসেশন্ত মহাদেব, মণিকর্ণিকে- 
শ্বর্ের দক্ষিণাংশে অবস্থিত ;ওক্াহাকে আর্চন৷ 
করিলেস্মানব নিঃসন্দেহ রুদ্রালয়ে বাস করিয়া 
থাকে। শ্বেতনামক তীর্থ, উক্ত রুদ্রাবাসউর্থের 
দক্ষিণে বিরাজিত ) সেই স্থানে সমুদয় তীর্থের 
অধিষ্ঠান আছে। যেব্যক্তি, সেই শ্বেততীর্থে 
ন্নানান্তর ভক্তি পুর্ণহদয়ে বিশ্বেশ্বরকে অব- 

লোকন করিয়া ভ'ক্তভাবে বিশ্বাগৌরীর আর্চনা 
করে, সে বিশ্বের পুজনীয় ও বিশ্বময় হইয়া 
থাকে। তাহার পর ধুক্ততীর্ঘ। যে মানব 
তথায় স্ান করত মোক্ষেখ্বর্ মহেশখ্বরকে অর্চনা 
করে, সে নিশয় মোক্ষপদ লাভে সমর্থ হয়। 
উক্ত মোম্ষেশবর, অবিযুক্তেশ্বরের পশ্চাসাণে 
অবস্থিন্) যে ব্যক্তি, তাহাকে অবলোকন. 

| করে, তাহাকে আর সংসারযস্ত্রণ। ভোগ 

ূ 

করিতে হয় না। অধিমুক্তেশ্বর তীর্থ, মুক্তি- . 
তীর্থের অল্পপূরে অবস্থিত; যে নর সেই তীরে 
অবগাহনপুব্বক অবিমুক্তেশ্বর মহেশ্বরকে অর্চন৷ 
করিতে পারে, সে, সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত 
হয়। তাহার পর তারকতীর্থ, যে তীর্থে হ্থয়ং 
বিশ্বনাথ, মুমুষুণ ব্যক্তির কর্ণকৃহরে অমৃতময় 
তারকত্রদ্ধ উপদেশ করেন। যে মানব, তথায় 
স্নান করিয়া »ারকেশ্বরঞ্ষ অবলোকন করে, 
সে স্বয়ং ভবসমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হয় এবং নিজ্ঞ 

লাকন কর! মনুষ্যের উচিত কাধ্য। তথা: পিতুগণকেও তারণ করে। স্বন্দতীর্থ, উক্ত ' 



৭২. 

তারকতীর্ঘের সপ্লিকটবর্তী ; যে মানব, সেই 

তীর্থে দ্নান করত কার্তিকেনকে অবলোকন 
করে, সে আর ষ্টকোশযুক্ত দেহধারণ করে 
না। তারকেশ্বরের পুর্ন্বাংশে অবস্থিত কার্তি- 
কেয়কে অবলোকন করিলে মানব কার্তিকেয়- 
লোকে বাস করিতে পারে। তাহার পর 
বিশুদ্ধ ছুন্িতীর্থ ; যে ব্যক্তি তথায় অবগাহন- 
পুর্ববক ঢুন্টিরাজ গজাননকে শ্তব করে, তাহাকে 
আর কোন প্রকার বিদ্বই আক্রমণ করিতে 
পারে না।* উক্ত ঢুন্টিতীর্থের দক্ষিণাংশে 
অতুলনীয় ভবানীতীর্থ; সেই স্থানে স্নান 
করিয়া ভবানটীকে অর্চনাপুর্র্বক পুনরায় বসন, 
ভূষণ, রত্ব বিবিধ নৈবেদ্য, কুহম, ধুপ ও দীপ- 
মাল! দ্বারা ভবানী ও মহেশ্ররকে অচ্চন। 
করিবে । যে মানব শ্রদ্ধাপুর্বক কাশীধামে 
ভবানী ও ভবের অঙ্চনা করিয়া থাকে, সচ- 

রাচর ত্রিভূবনই ততকততৃক অচ্চিত হয়। যে 
ব্যক্তি, চৈত্রশুরুপক্ষীয় অষ্টমীতে ভবানীর মহা- 
যাত্রা করিয়৷ অষ্টোভতর শতবার দেনীকে প্রদ- 
ক্ষিণ করে, তাহার সমুদয় আশ্রম ও অরণা- 
সমন্বিত সসাগর! সপ্তদ্ধাীপা বন্ধ! প্রদক্ষিণ 
কর হয়। মনুষ্গণ সন্ষ্টহ্দয়ে প্রতিদিন 
তথায় আটবার প্রদক্ষিণ এবং সর্ব্দ। সযহে 
শন্গরের সহিত ভবানীকে নমস্কার করিবে। 
ভবানী সর্ধদ| ভক্তরন্দের মনলোরধ সফল 
করিয়। থাকেন ও কাশীধামে অবস্থান করি- 
তেছেন, এই হেতু যাহার! কাশীপাসা, সন্দদ। 
তাহাদিগের তাহাকে প্রণ।ন করা কন্তবা। 
তিনি, কাশীবাসীদিগের নিয়ত মঙ্গলমাধন 
করেন, এ নিমিত্ত তাহাকে সতত সেব। কর। 
তাহাদিগের উচিত। উক্ত কাশীধামে যখন 
স্বয়ং শঙ্গরগেহিনী শঙ্গরী ভিক্ষাপ্রদান করেন, 
তখন ভিক্ষুক মোক্ষাভিলাবী হইলেও সর্বদা 
ভিক্ষা করিবেন। কাশীধামে শ্বয়, ভগবান 
শঙ্কর, গারস্থ্যধর্্নে অবস্থিত এবং তদ্দীয় অদ্দাঙ্গ- 
ভাগিনী শ্রী, কার্দীবাসীদিগন্ক মোক্ষরূপ 

গুভিক্ষা দান করিতেছেন। কাশীবানীদিগের 
কচু হুরণভ হয়, ভবানীকে অর্চনা করিতে 

কাশীখ্ত 1. 

পারিলে তিনিই তাহা! হুলভ করিয় দিয়া 
থাকেন। যে মানব, চৈত্রমাসীয় মহাষ্টমী 
তিথিতে সংযত থাকিয়া রূজনীজাগরণপূর্ব্বক 
প্রাতঃকালে ভবানীকে অগ্চনা করে, তাহার 
অভীষ্ট ফল লাভ হইয়া থাকে। তু ক্রেশ্বরের 
পশ্চিমাৎশে বিরাজমান ভবানীকে অবলোকন 
করিলে নিঃসন্দেহ সমুদয় অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। 
সতত কাশীধামে বাম উত্তরবাহিণী ভাণীরথীতে 
অবগাহন এবং হরপান্ধতীর সেবা! করিলে 

ধ্রহিক সমুদয় হুখভোগ ও অন্তে মুক্তিপদ 
লাভ হইয়া থাকে; কি শয়ন, কি জাগরণ, 
কি গমন, কি অবস্থান, সকল অবস্থাতেই 
কাশীনাসী মানবগণ হৃখলাভার্থ এই মন্ত্র জপ 
করিখে, “হে মাত ভনানি! আমি যেন 

আপনার পাদপদ্ধের ধূলি হই; হে মাত; 
ভবানি। আমি যেন আপনার মেবকগণের 

মধ্যে প্রধান হই ; হে মাত ভবানি! পুনর্্বার 
যেন আমাকে সংসাররেশ পাইতে হয় না, 
মততই যেন আপনার সেবা করিতে পারি।” 
ভবানী তীর্থের অনতিদুরে ঈশানতীর্থ ; তথায় 
ন্নান করিয়া ঈশানেশ্বরকে অর্চনা করিতে 
পারিলে পুনরায় জন্ম হয় না। ওস্থলেই জ্ঞান 
তীথ অবস্থিত, যাহা অন্বদ| মানবগণকে জ্ঞান 
প্রধান করিয়া থাকে। যাহারা সেই তীর্ঘে 
নানানগুর জ্ঞানবাপীর নিকটস্থ জ্ঞানেশ্বরকে 
অন্চনা করে, তাহারিগের জবান মৃত্যকালেও 
বিনষ্ট হয় না। ্রীস্থানেই নিরতিশয় সগুদ্ধি- 
প্রকাশক শৈলাদিতীর্চ বিরাজমান ; যে ব্ওিঃ 
সেই তীথে শ্রাদ্ধাণিকাধ্য সমাধানাস্তে যথাসাধ্য 
দান করিয়! জ্ঞানঝপীর উত্তরভাগস্থ শৈলাদীশ্বর 
মহেশ্বরকে অবলোকন করে, সে নিঃসন্দেহ 

মহাদেবের অনুচররূপে পরিণত হয়। নন্দী- 
তীর্থের দক্ষিণে বিষু্তীর্থ অবস্থিত ; এ স্থান 
আমার পরমপ্রিয়। যে মানব তথায় পিগুদান 
করে,সে পিঙগণের খণ হইতে »ঞ্ত হয়। 
বিষুণতীর্থে স্নান করতঃ বিশ্বেখরের দক্ষিণপার্স্থ 
আমাকে সন্দর্শন করিলে, বিষুদলোকে অবাস্থতি 
করে। শম্ন ও উত্থান একাদশীতে উপবাষী€ ॥ 
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স্ক্রু 

থাকিয়৷ মদীয় মূর্তির সন্নিকটে রাত্রিজাগরণ 
করত পর দিবস প্রা্কালে ধে ভক্তিভাবে 
আমাকে অর্চনাপূর্বাক ত্রার্ষণগণকে ভোজন 
করাইয়া ব্বর্ণ, গো ওস্্রমি দান করে, তাহার 
পুনরায় ভূমগ্ডলে জন্ম হয় না। নুদ্দিশালী 
যে মানব অর্থবিষয়ে শঠত| না৷ করিয়া, বিসু, 

'তীর্ঘে ব্রত উদ্যাপন করিতে পারে, মণীয় 
আদেশে সেই ব্যক্তিই সং্পূর্ণকূপে ব্রতের ফল- 
ভাগী হয়। মদীয় তীর্থের উত্তরাংশে মঙ্গল- 
প্রদ পৈতামহ তীর্থ, যে ন্যঞ্তি সেই স্থানে 

'শ্রাদ্ধের বিধানানু নারে পিতগণের তপ্তিমাধন 
পূর্বক ব্রন্ধনালের উপরিস্থিত পিভামহেশর 
নামক মহেশ্বরকে ভক্তিভাবে অগ্চনা করে, 
তাহার ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হর তীথের 

নিকটে যে কিছু সং বা অসং কাধ্য করা যায়, 
তাহাই অক্ষয় হয়, এ নিমিত্ত তথায় কেবল সং 
কাধ্য করাই বিধেয়। মুনিবর! এইস্থলে যং- 
সামান্ত সৎ ব৷ অস২ কম্ম করিলে প্রলয়েও 
তাহার ক্ষয় হয়না । এই তীর্থ ভমণ্ডলের 
নাভিত্বরূপ বলিয়! সকলে ইহাকে নাভিতীর্থ 
বলিয়। থাকেন। কেবল ভঁমগ্ডলের কেন, 
সমুদয় ব্রঙ্গাণ্ডেরই নাতিম্বঙ্গপ। ইহাকেই 
সকলে মণিকণিকেয়ী নাভি বলে; অম্দায় 
্রদ্ধাণ্ডই এই স্থানে সমুটুত ও বিলয় প্রাপ্ত 
হয়। ব্রিজগন্মধ্যে ব্রন্মনাল অতি প্রধান তীথ 
বলিয়। গণ্য ; যে মানব সেই তীনঙ্গমে স্নান 
করিতে পারে, তাহার কফোটিঞজমার্জিত পাতক 
বিনষ্ট হইয়। যায়। যাঁদের মাহ) আস্থিও 
ব্রহ্মণাল মধ্যে পতিত হয়, তাহাদিগকে আর 
ব্রহ্গাণ্ডে প্রবেশ করিতে হয় না । উক্ত বন্গ- 
নালের দক্ষিণাংশে ভাগীরথতীর্থ বিরাজমান ; 
যে ব্যক্তি, তথায় স্নান করে, তাহার ব্রঙ্গাহত্যা- 

পাতকও সং্পূর্ণভাবে গরাভ্ভুত হুইয়া খাকে; 
ব্গদ্বারের নিকটস্থ ভাণীরধাশ্বর শঙ্করকে অব- 
লোকন করিলে ব্রঙ্গহত্যাজনিত পাতকের 
পুরশ্চরণ কর] হয়। পূর্বপুরুষ সকল, অধো- 

গামী হইলে তাহাদিগের উদ্দেশে ভাগীরথতীথে 
, জলাএলিদান করিবে এবং সেই স্থানে যথাবিধি 
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শ্রাদ্ধকাধ্য-সমাধানান্তে .ছ্বিজগণকে ভোজন. 

করাইতে পারিলে, তাহার পিতৃগণ ব্রহ্গলোক 
প্রাপ্ত হন। উল্লিখিত ভাগীরথতীথের দক্ষিণে 
খুরকর্তরি নামে তীর্থ বিদ্যমান আছে, পুরে 
গোলোকধাম হইতে গোগণ ও স্থলে উপস্থিত 
হইয়।৷ খ্ুরনিকরে সেই ভুভাগ খনন করায় 
তাহার নাম খ্ব্রকত্তরি হইয়াছে । যেব্যক্তি 
এতীথে স্বানানন্তর পিতগণোদেশে পিওড ও 
হলাঞলি প্রদানপুর্বাক খুরককরীশ্বর নামক 
ভবানীপতিকে সন্দ্শন করে, তাঙ্ধর গোলোক" 
ধামে বাস হয় এবং ভ্রাহাকে অর্চনা করিলে 
আর কধন গোলোক হইতে পতিত হয় না। 
&ঁ তীর্থের দক্ষিণভাগে মার্কগডের নামে এক 

পাপবিনাশন প্রধান তীর্থ আছে। তথায় 
শ্রাদ্ধাদিকাধ্য-সম্পাদনান্তে স্কার্ট গেয়েবর নামক 

ম্হাদে্কে অবলোকন করিলে মনুষ্যের দীর্ঘ- 
জীবন ও বিমল যশ লাভ হয় এবং ব্র্নতেজ 
বাদ্ধত হইয়া থাকে। তাহার পর মহাপাপ- 
হারী বশিষ্ঠ নামক এক প্রধান তীর্থ আছে, যে 
মানব তথায় পিতগণকে জলগানে পরিতৃপ্ত 
করত বশিষ্েশ্বর নামে মহেগরকে সন্দর্শন করে, 
সে ত্রিজন্মোপাঞ্জিত পাপরাশি হইতে বিমুক্ত 
ও ব্র্দতেজ সম্পন্ন হইয়া বশিষ্ঠলোকে অবস্থান 
করে! তথায় অবুন্ধতী নামে তীর্থ ব্রাজ- 

মান; এ তীথ রমনীগণের সৌভাগ্যপ্র । যে 
সকল ললনা পতিপরায়ণা, তাহাধিগের তথায় 
স্নান করা অবগ্রকত্তব্য। কারণ তাহা হইলে 
অক্রস্ধতীর মা:ান্ম্যবলে মুহ্র্তমধ্যে ব্যভিচার 
দোষ বিনষ্ট হইয়৷ থাকে । যে নর, মাকেও্ডেয়ে- 
রের পূর্ববভাগস্থিত বশিষ্টেশ্বর মহাদেবের 
অচ্চনা করে, তাহার সং্দয় পাপ বিনষ্ট হইয়া 
প্রড়ত পুণ্ঃসঞয় হয়। যেরমণী তথায় বিষ 
ও এক্রন্ধতীর প্রতিমুত্তি পুজা করে, তাহার 
কথন বৈধব্য ঘটে না এবং পুঞষ পুজা করিলে 
তাহাকে কখন গ্রীবিয়োগযন্তরণাভোগ করিতে 

হয় না! উক্ত বশিষ্টভীথের দক্ষিণে .. রদ 
তীর্থ যে ব্যক্তি তথায় শ্রাদ্ধাদি কার্য সমাপঃ 
নাস্তে নুদেখর নামক মহেশ্বরকে অবলোকন 



২৭৪ কাশীখণ্ড। 

কঠোর যন্ত্রণা উপভে।ন করে না। আমি কাল- 
মাধব নামে কালভৈরবের সন্নিধানে বিরাজমান 

এবং মহাদান প্রদান করিতে পারে, তাহাকে 
কখনই লক্ষ্মীবিহীন হইতে হয় না। তাহার 
“পর.ত্িস্ন্ধেখর নামক মহাদেবের পুর্ববাংশে 
'ভ্রিসন্ধ্য নামে এক তীর্থ আছে । সেই তীর্থে 
যধাবিধি সান করিয়া সঙ্ধ্যাব্*ন করিলে 
মনুষ্যকে অদ্াবপগনের সময়াতিপাত আন্ত 
পাতকে পতিত" হইতে হয় না। যে ত্রাণ 
তথায় শ্রদ্ধাপুন্্নক ত্রিকালীন ত্রিসন্ধ্যা উপাসনা 

“করত ত্রিসন্ধোশবরকে সন্দর্শন করেন ;. তিনি 
তিন বেদ পাঠেখ যে পুণ্য হয়, সেই পুণোর 
অধিকারী হইয়! থাকেন। তাহার পর. যোগিনী 
তীর্ঘ? গেই তার্থে ন্নানানন্তর €যাগিনীগ্বর মহা- 
দেবকে অবলোকন করিলে যোগসিদ্ধি লাভ 

' হুয়। তথায় অগন্তযতীর্থ ধ্রাজগান; এ তীর্ঘ 
জীবগণের কপুষরাণি নাশ করিয়া থুকেন। 
যে মানব, তথায় নান করত অগন্স্যেশ্বরকে 

অবলোকনপুব্বক অগস্তাকুণ্ডে পিতগণ উদ্দেশে 
তর্পণ করিয়া অগন্ত্য ও লোপামুদ্রাকে প্রণাম 
করে, সে সম্ুদায় পাপ ও কেশ হইতে বিএন 
হইয়া পিতগণের সহিত শিবলোকে অধিষ্ঠান 
করে। হে তপোধন! এ তার্থের দক্ষিণভাগে 
'সর্বপাপনাশক অতি পধিত্র গল্জাকেশন তীর্থ ; 
সেই স্থানে ত্র গল্সাকেশব নামে এক মদীয় 

সুত্তি অধিষ্ঠিত আছে। যে নর, অদ্ধাপুন্দিক 
সেই মুনির অর্চনা করে, তাহার মদীয় লোকে 
বাদ হয়। উক্ত তীর্থে শক্তি অন্রসারে দান 
ও পিতগণ উদ্দেশে পিগুনির্দাপণ করিলে 
ভাহাদিগের শতবর্ধব্যাপী সন্তোষ হইয়। খাকে। 
আমি তোমার নিকট এই মণিকরিকার বৃহৎ 
'প্রিমাপ বর্ন করিলাম। সর্দবিদ্বহর সীমা- 
বিনায়কের দক্ষিণাংশে এবং বৈরোচনেশবরের 
পুর্ববাঘশে বৈকুগ্ঠমাধব নামে আমি বিরাজ 
করিতেছি । এ স্থানে আমার অর্চনা কৰিলে, 
বৈশ্ৃঠধামে অর্চনা যেরূপ ফললাভ হয়, 
মানব তানুশ ফলভাগী হইয়৷ থাকে। মুনিবর ! 
বিশেখরের.. পুন্দভাগে আমি, বীকুসাধব নামে 
গ্রবস্থান করিতেছি ; যেব্যক্তি সংযত হইয়া 
স্থানে আমাকে পুজ! করে, সে আর কালের 

রহিয়াছি ; যে মানব ভ্তিপুর্ণহুদয়ে তথায় 
আমার অর্চনা করে, ভোহাকে কাল বা কলি 
কেহই আক্রমণ করিতে সক্ষম হয় না। 
অগ্রহায়ণমাসীয় শুকুপক্ষের একাদশীতে যে 
বাক্তি তথায় উপবাসী থাকিয়া জাগ্রতভাবে 
রজনীযাপন করে, তাহার আর কুতান্তের 
মুখ দর্শন করিতে হয় না। আমি .নির্বধাণ- 
নরসিংহ নামে পুলস্ত্যেশখ্বর শামক মহেশ্বরের 
দক্ষিণাংশে অবস্থান করিতেছি ; যে ভক্ত 
মদ্ীয় সেই মুভ্তিকে প্রণাম মাত্র করিয়। 
থাঝে সে নিক্বাণমুক্তি "প্রাপ্ত হয়। হে 
তপোধন! আমি ওঞগাব্রেখর মহাদেবের 
পুর্কধিকে মহাধ্লনুসিংহ নামে বিরাজমান 
আছি। তথায় আমার অর্চনা করিলে নখ, 
কখনই ভীমপরাত্রান্ত যমকিপগ্রধিগকে 'অব- 
লোকন করে না। আমি, চগ্ডভৈরবের পুর্ববাংশে 
প্রচ্ডনরনিংহ নামে অধিষ্ঠিত আছি ; ঘ্বোর- 
পাতকী মনুযাও যদ সেই স্থানে আমাকে 
অচ্চনা করে, তাহারও সমস্ত পাপ বিলয় প্রাপ্ত 
হয়। আমি, দেহলীবিনায়কের পুক্বাথশে ভক্ত- 
জনের পাপনাশন গিরিনুমিংহ নামে অবস্থিত 
আছি এবং পিতামহেশ্বরের পৃষ্ঠভাগে মহাভয়- 
হর নৃসিংহ নামে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ভক্তবৃন্ধের 
ভয়ুভঞন করিতেছি । হে মুনিবর! আমি, 
কলসেশ্বর নামক মহেশ্বরের পশ্চিমাংশে 

অত্যুপ্রনৃসিংহ লামে গাবরাজমান রহিয়াছি ) 
যে ৭)ক্তি শ্রদ্ধাসহকারে তথায় আমাকে অর্চনা 
করে, তাহার ভীষণ পাপপুএও বিলীন হয় । 
আমি, জালামুখীর সমীপে আল্মামালী নরসিংহ 
নামে অধিষ্ঠিত আছি; সেই স্থানে যে মানব 
আমার অচ্চনা করে, তীয় কণুষরূপ ভণ- 
"এঁকে আমি ভন্মীড়ত করিয়া থাকি । যে 
স্থানে কগণটৈরন সতর্কতা সহকারে অবস্থিত 
থাকিয়া কাশীধাম রক্ষা করিতেছেন, সেই 
স্থানে কোলাহলনুমিংহ নামে আমি বিরাঙ- 
মান আছি। মদীয় নাম সঙ্কীতন মাত্রে সমু- 



দয় পাতক কোলাহল করে বলিয়া সেইস্থলে 
আমার প্ররূপ সংজ্ঞা হইয়াছে। যেব্যক্তি 
ভক্তিপূর্বক তথায় আমাকে অর্চনা করে, 
তাহার কখন কোনর্টা উপসর্গ ঘটে না। 
আগি শ্রীলকগেশ্বরের পণ্চাদ্ভাগে বিটঙগনর- 
সিংহ নামে অবস্থিতি করিতেছি ; যে মানব, 
শ্রদ্ধাপূর্র্বক সেইস্থানে আমাকে অর্চনা করে, 
সে ভয়শুন্য হয়। আমি অনন্তবামন নাম 
গ্রহণ ক্রিয়া অনন্তেশ্বর নামক মহেগরের 
সন্গিধানে বাস করিতেছি ; দেইস্থানে আমাক 
ভক্তিপুর্র্ঘক অগ্চনা করিলে অর্চনাকারার 
পাপপুপ্ত অনন্ত হইলেও আমি বিদরিত করিয়! 
ধিই। আমি, বামন নামে অনস্থিতি করত 
ভক্তবৃন্দকে দধিতক্ত প্রদান করিয়৷ থাকি; 
আমার এ নাম ম্মরণ করিলেও মনুষ্য কখন 
দারিদ্র্যঘন্ত্রণা ভোগ করে না? আমি, 

ত্রিবিক্রম নাম ধারণ করিয়া ব্রিলোচনের 
উত্তরাংশে অবস্থিতি করিতেছি) যে ব্যক্তি 
ভক্তিভানে আমার এ রূপের পূজা! করে, 
আমি আহাকে প্রড্ভুত বিভ্ত প্রদান এবং 
তদীয় পাপ সকল অপহরণ করিয়া থাকি 
আমি বলিবাষন নামে বলিভদ্রেশ্বরের 

পুর্নাংশে অধিষ্ঠান করিতেছি ; পুরে বলি 
কর্তৃক তথায় আমি পুত হই। যে সকল 
ভক্ত উপ্ত স্থানে আমাকে অঙ্চনা করে, 
তাহারা বলশালী হয়। আমি তাঃদ্বীপ হইতে 
আগমনপুর্যক কাশীধামে ভবতীর্থের দক্ষিণ- 

উম ধায়। 8 শি নী ১ 
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করিতে পারে, ভয়ঙ্গর পাপরপ পারাবার, 
পতিত হইলেও তাহাকে প্রলয়কালেও+ 
তাহাতে নিমগ্জ হইতে হয় না। আমি: 
কোকাবরাহ নামে বরাহেশ্ববের.. সুন্বিধানে 
অবস্থিতি করিতেছি; ত্রস্থানে যে ব্যক্তি 
আমার পূজ। করে, তাহার অভীষ্টফল লাভ 
হইয়া থাকে। পঞ্চশত সংখ্যক আমার, 

নারা *ণনূর্তি আছে এবং জলশবরীমূর্তি শত, 
কমঠমৃত্তি ত্রিংশৎ, মহস্তমুর্তি বিংশতি 
গোপালমৃণ্তি অষ্টোত্তর শতজকধমুর্তি সহ, 
পরশুরামমূর্তি ত্রিংশৎ ও এক শত রাম মূর্তি 
অবস্থিত। মুক্তিমণ্ডুপ মধ্যে বিঝু্পপে আমার 
অধিষ্ঠান আছে; হেমুনে! স্বয়ং বিশ্বেশ্বর 
সন্তুষ্ট হইয়৷ স্থানে আমাকে রক্ষা করিয়াছেন 
এবং মৃদীয় ঘ্টিলক্ষ অরুণ বিদুূপে গদা ও 
চক্র ঙ্বীরণ করত এই ক্ষেত্রের চতুদ্দিকে থাকিয়া 
ইহার রক্ষায় নিযুক্ত আছে। রঃ সকল বিবরণ 
কর্ণগোচর করিয়া অগ্রিনিন্দু * অতিশয় প্রহুল্ল 
হইলেন এবং পুনরায় ভগবান্ নিযুকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, প্রভে! ভবদীয় ভক্তবৃন্দের হিতার্ঘ 
এনং আমারও সংশয়চ্ছেদনার্থ প্রকাশ করিয়া 
নুন, আপনার কত প্রকার মূত্তি আছে ও 
কি প্রকারেই বা সেই সমুদয় বিন্তি হইতে 
পারা যায়? ভগবান্ নারায়ণ, তপোধন অগ্নি- 
| বিপুর তা্ৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া অনুক্রমে নিজ 
কেশবাদি মৃত্তির বিষয় বর্ণন করিতে আরস্ত 
করিলেন। বশিলেন, হে প্রজ্ঞাশালিন্ অগ্সি- 

দিকে তাঞবরাহ নম অধিঠিত থাকিয়া বিশ্দো! যথাক্রমে প্রথম দক্ষিণ বাহু হইতে 
ভক্তের মনোভীঞ্রগিদ্ধি করিতেছি। হে | শঙ্খ-চন্র-গদা-পদ্বন্থশোভিত মদীয় যে মূর্তি 
তপোনিধান! আমি ধ্রণিবরাহ নাম গ্রহণ | তাহা কৈশবী মু্তি জানিও; যে মানব সেই 
করিনা প্রয়াগেশ্বরের সম্নিধানে অবস্থিত আছি; | মুন্তির পুজা করে, সে বাঞ্ছথিত অর্থ লাভ করিয়া 
যে ব্যক্তি ত্স্থ বরাহতীর্থে অবগাহন পূর্বক | থাকে। যে মুক্তি শ্রম দর্ষিণবাহু হইতে ্রমে 
বরাহরূপধারী আমাকে নিরীক্ষণ করিয়া, | শখ, পদ্ধ, গদা ও চক্র বিমগ্ডিত। তাহা মধু 
নানাপ্রকারে আমাকে অর্চনা করে, তান্নাকে । হৃদন মৃত্তি ; এ মু্ডি অচ্চিত হইলে মনুষোর 
আর নানাযোনিতে ভ্রমণ করিতে হয় না এবং | শক্রনিপাত করিয়া! থাকে। যে মুর্তি অনুত্রমে 
স্থানে যে মানব, সমান অন্নও দান করিতে আদি দক্ষিণবাহ হইতে শখ, পদ্ম, চক্র ও 
পারে, সে সমস্ত ধরণীদানের ফলভাগী হয়। গদাবিভূষিত, তাহা! সন্থ্ণ মূর্তি; যে মানবঃ 
যে মানব, আমাতে ভক্তিরপ ভেলা লাভ মতি পুজা করে, সে আর কখন জনগণ বে 
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শা । আদি দক্ষিণবাহু হইতে ক্রমে যে মুক্তি 
; শঙ্খ, গা, চক্র ও পদ্ম-হুশোভিত, সেই মূর্তির 
নাম দামোদরমুগ্ডি ; যে নর, তাহাকে অর্চনা 
করে, সে প্রভৃত ধন-ধান্ট, পুত্র, গো-লাভ করিয়! 
'থাকে। যেমুর্তিতে আদি দক্ষিণহস্ত হইতে 
ক্রমে শঙ্খ, চক্রে, পদ্য ও গদা বিরাজ করি- 
তেছে; উহা! আমার বামনমূক্তি ; ষে ব্যক্তি, 
নিজভবনে এ মু্ডি রক্ষা করে, সে সম্পত্তিশালী 
হইয়া থাকে । আমার ধে মুভিতে পাধন্ডন্ত 
শঙ্খ, গদা, পদ ও নুন্দর হৃদর্শন শোভ। পাই- 
তেছে, তাহা প্রদ্াতরদুর্তি ; যে মানব এ মুত্র 
অর্চনা করে, গে প্রভৃত ধনের অধিকারী হয়। 
আর বি প্রভৃচি মদীয় ছয় মুর্তি আছে. এ 
ছয় মতি স্্টি অনুসারে ভদ্রী বামবাহু হইতে 
শঙ্খ প্রভৃতি ভূষণভ্দে নুশোভিত ; যাহাদের 

 মামমাত্র নূরণ করিতে পারিলে পাপপুঞ্ত “বগত 
হইয়! থাকে। বিষুবমূর্তি, শঙ্খ, চক্র, গদা ও 

পর বিরাজিত; লক্ষমীলাভার্ধাঁ মানব এ মুত্তির 
' অর্চনা করিবে । শঙ্খ, পদ্ম, গদা ও চক্রধারী 
মাধবমূর্তি; এ ঘূর্তি অচ্চিত হইলে মানব 
নিরতিশয় সমৃদ্ধিশালী হইয়া থাকে। যাহ 
শঙ্খ, পদ, চক্র ও গদাখারী, উহ। অনিরুকষমুত্তি) 
যে সকল মানব, সিদ্ধিলাভের ইচ্ছা করে, 
তাহার। সেই ঘুর্তির অর্চনা! করিবে । যাহ। 
শক্ঘ, গদা চক্র ও পদ্ম শোভিত, উহা! আমার 
পুরুষোত্তম মূর্তি । যে মুক্তিতে শঙ্খ, চত্রু, পদ্ম 
ও গদা বিরাজমান, উহা! অধোক্ষজ মুর্তি ; যে 
ব্যক্তি এ মুত্তি অচ্চনা করে, আমি তাহার 
ভবযন্ত্রণা দূর করিয়া দিই । আমার যে মুর্ভিতে 
ক্রমে শঙ্খ, গদ।, পদ্ম ও চক্র বিরাজ করিতেছে, 

তাহার নাম জনার্দন নৃর্তি এবং অধো বামনাহু 
হইতে শঙাদিভেদে মদীয় গোবিন্দাদি ছয় 
মুর্তি বিরাজমান আছে। উক্ত গোবিন্দ মুভি, 
বাহুচতুষ্টয়ে অনুক্রমে শঙ্খ, চক্র, গদ৷ ও পদ 
ধারণ করিতেছেন । ত্রিবিক্রম নামক মু্তিতে 

পথাক্রমে শশ, পদ্ধ, এদা ও ক্র ' শোভ। 
গ্রাটুতেছে; এইধ্যাভিলাধী মানবগণ  নুর্তির 

1 অ্গস1। করিবে। যে মুর্তি ক্রমে শঙ্খ। পর, 
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চক্র ও গদাধারী, উহা! শ্রীধরমূর্তি। মদীয় 
ৃমীকেশ মুক্তিতে পূর্ববানুক্রমে হস্তে শঙ্খ, গদা, 
চক্র ও পদ্দ হুশোভিত। যে মূর্তির নাম নৃসিংহ 
উাহার বাহতে ব্রমে শক, চক্র, গদা আছে। 

খে সৃত্তির নাম অচ্যুত, তিনি ক্রমে শঙ্খ, গদা, 
পদ্বা ও চক্র ধারণ করিয়া আছেন। আর 
ভ্রমান্তরপে অধো দক্ষিণনাহু হইতে শঙ্খাদি 
ধারণ ক্রমে বাহুদেবাদি ছয় মুণ্তি আছে। 
তমধো যে খুত্তির নাম বাসুদেব, তাহার হস্তে 
ক্রমে শ,৬ চক্র, গদা। ও পদ্ব বিরাজমান। 
মানব্গণ, মধদীয় নারায়ণমৃত্তিকে শঙ্খ, পদা, গদা 
ও চত্রধররুগী চিন্তা করিবে। হে মুনে ! আমার 
পদুনাভমু কত অ্রমে শখ, পদ্ম চক্র ও গদা ধারণ 

। করিতেছেন, জানিও । আমার যে মুক্তির নাম 
ূ উপেন্ু, তিনি নিরনুর শঙ্, গদা, চক্র ও পদ 

| 

ধারী। আমার যে হরিমূভ্ি, তাহার বাহুতে 
ক্রমে শঙ্গ চক্র, পর্ন ও গদা। বিরাজ করিতেছে, 
যাহারা তাহাকে অর্চনা করে, তাহাদিগের সমস্ত 

পাপ ধ্বংস হয়। যাহার নাম কম্*মুতি, তাহার 

বাহুচতুষ্টয়ে অনুক্ুমে শখ, গদা, পদ্ম এবং 
চক্র অবস্থিত। হেঁ সুনিবর! মদীয় মূর্তি 
সকলের এই সমস্ত বিভিন্নত।৷ বর্ণন করিলাম। 

মানব ইহা জানিতে পারিলে নিঃসন্দেহ ভক্তি 
ও হুক্তিলাভে সক্ষম হয়। কান্তিকেয় কহি- 
লেন, ভগবান বিখু, মুনিবর অগ্রিবিদ্দুকে এইরূপ 
বলিতেছেন, এমত সময়ে, যাহার পক্ষদয়ের 

পরিচালনেই বিপক্ষক্ল দরে বিক্ষিপ্ত হইয়া 
থাকে, সেই খগরাজধ বৈনতেয় সেই স্থানে 
আগমনপুক্ধক ভগবানকে প্রণাম . করিয়া 
মহোল্লাসে মহেশ্বরের তৃরায় আগমনবৃত্তাস্ত 
নিবেদন করিলেন। ভগবান নারায়ণ ততশ্রবণে 
উল্লাসিত হইয়। বলিলেন, “কোথায় মহেশ্বর % 
তাহা শুনিয়া গরুড় বলিলেন, দেখুন, এঁ 
মহাবুধধ্বজ আগমন করিতেছেন, সমুদয় গগন- 
মণ্ডল, ধাহার ধ্বজস্থিত রত্বরাজির কিরণমালায় 
উদ্ভাসিত হইতেছে । অতঃপর কমলাক্ষ কেশব, 
ভগবান্ শঙ্গরের বৃষধ্বজসমন্থিত শ্রন্দন সন্দর্শন 
করিলেন, যদ্র্শনে জীবাপ, ময়নলাভের আাযল্য, 
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জ্ঞান করিয়া থাকে। কোটিহ্ধ্যসমপ্রভ সেই 
রখের কিরণমালায় দিত্বগুল উত্ভীসিত হইতেছে 
এবং তাহার চতুর্দিকে দেবগণ্রে বিমান সকল 
পরিবেষ্টিত থাকায় তন্বারা গ্গনমণ্ডল পরিব্যাপ্ 
হইয়াছে । সেই রথ হইতে মহাবাদ্যধ্বনি 
নির্গত হইয়া গিরিগুহা' সকল প্রতিধ্বনিত 
করিতেছে । বিদ্যাধরীগণ সতত উহার উপর 
অসংখ্য পুষ্পাগলি বর্ষণ করায় এ রথের 
সৌগন্ধ্ে চতুর্দিক্ আমোদিত হইতেছে । তখন 
শঙ্খচক্রগদাবারী ভগবান নারারণ, দর হইতে 

»ঞ্প্রণতিপুরঃসর হধোৎকুল্প হইয়া অভ্যখান 
করিতে বাসনা করিয়া অগ্থিবিন্দূকে কহিলেন, 
তুমি দক্ষিণহজস দ্বারা এই নুদর্শন স্পর্শ কর। 
তৎশ্রবণে অগ্রিবিন্দু সুদর্শনচক্র স্পর্শ করিলেন 
এবং তৎক্ষণাৎ গোবিন্দের কপানলে দিবাজ্জান 
প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর, কানিকেয় বলিলেন, 
হে কুন্তযোনে ! পরে সেই মনিবর অগ্নিবিন্দ, 
বিন্দুমাধবের সেবাহেতু তেজোময় কলেবর 

জ্যোতিখ্য় : ধারণ করত কৌস্মভশোভিত 
শরীরে মিশ্রিত হইলেন। হে কলসযোনে ! 
যাহাদিগের চিত্ত বিন্দমাধবের পাদপক্জে 

“মধুকরের বৃত্তি অবলম্মন করে, তাহারাই তাহার : 

ক 

সারূপ্যলাভে সম্থ হয়। যেব্যক্তি কাশীধামে 
বাস, সর্বদা বিন্দমাধবকে অবলোকন এবং 
এই উপাখ্যান শবণ করে, সে নিঃসন্দেছ 
সংসার জয় করিয়া থাকে! পঞ্চনদের উদ্দল 
ও বিল্মাধবের বিবরণ অতি বিশুদ্ধ; সুতরাং 
এই সকল ও পুণ্যক্ষেত্র জ্ৰাশীদামে অবস্থান 
সুকুতিমানু জনেরই ঘটিয়া থাকে । যে মানব, 
বিন্দমাধবের সম্মুখস্থ হইয়৷ অগ্রিবিন্দুবিরচিত 
এই;স্ততি পাঠ করে, দে রহিক সমুদয় এরশ্বধ্য 
ভোগ করত পরিণামে মোক্ষপদ লাভ 
করিয়া থাকে। শ্রাদ্ধকালে ব্রাহ্মণগণের 
ভোজন-সময়ে তাহাদের সস্তোষার্থ এই বিশুদ্ধ 

-উপাখ্যান পাঠ করা বিধেয়। পর্বদিবসে 
পবিত্র পঞ্চনদতীর্থে অতি যত্ের সহিত প্র 
উপাধ্যান পাঠ করিলে পুণ্াশ্রী৷ পরিবর্ধিত 
ঞুয়। যে মানব, বিদ্মাধবের উৎপত্তিবিবরণ 

২৭নী. 

সযত্বে পাঠ এবং নিরতিশয় , ভক্তিপূর্কাক শ্রুতি- 
গোচর করে, সে নিশয় ভক্তি ও মুক্তি লাভ 
করিয়া থাকে এবং একাদশী তিথিতে রজনী 
জাগরণপুলযক যে ব্যক্তি, এই নিশ্মীল উপাখ্যান 
কণগোচর করে, তাহার বৈকুগূধামে বাস হয়। 

একধাষ্টতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬১ ॥ 

দিষষ্টিতম অধ্যায় । 

শিবের কাশীপ্রবেশ ও কাপিলতীষ্ছ বিবরণ। 
অগন্ত্য বলিলেন, হেস্কন্দ। ভবৎকধিত 

বিন্দমাধবোপাখ্যান অতীব মনোহর। তোমার 
বদননির্গত বচনাবলী শ্রবণ করিয়। আমার 

তপ্রির সীমা হইতেছে ন; যতই আবণ করি- 
তেছি, ততই শ্রবণপিপাসা ওক্রমশঃ বর্ধিত 
হইতেছেপ জন্প্রতি আমি, তোমার মুখে 
ভগবান শঙ্বরের কাশীধামে সমাগমবিষয়িণী 
বার্তা কর্ণগোচর করিতে উতম্ক হইতেছি ; 
ছে ষড়ানন! খগরাঙ্গমনিধানে দিবোদামের 
তৎকালীন ব্যবহার ও ভগবান বিষুঃর মায়।- 

জাল শ্রবণ করিয়া শঙ্কর, জ্ষীকেশকে কি 

প্রকার বলিয়াছিলেন? কোন কোন ব্াক্তিই 
বা মহেশরের সহিত মন্দরাদ্রি হইতে বারা- 

| ণসীতে উপস্থিত হন? ভগবান প্রজাপতি, 

গুদৃশ লজ্জিত থাকিয়া কিরূপেই বা শন্গরের ' 
সহিত প্রথমে সাক্ষাৎ করেন ? ভগবান শদ্গর 
তখন প্রজাপতিকে কিপ্রকার কহিয়াছিলেন ? 
ভগ্নবান ভাঙ্বর, কিরূপ বাক্যে শঙ্বরের নিকট 

স্বীয়াপরাধ জন্ত ক্ষমা প্রার্থনা করেন ? যোগিনী- 
রাই বা কিরূপ করিয়াছিলেন এবং ব্রীড়াবনত 
প্রমথগণই বা কি প্রকার বলিলেন? হে 
কান্তিকেয়! আমার নিকট এই সমস্ত বিব- 
রণ বর্ণন কর। শঙ্গরাত্মজ ভগবান্ ষড়ানন, 
কুম্থযোনি অগস্ত্যের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করত 
ভক্তি সহকারে ভক্তাভীষ্টপ্রদ ভব ও ভবানীকে 
প্রণতিপূর্বক এবলিলেন, গহে মুনে! যাহা, 
সমুদয় পাপ ও বিদ্ররাশিকে বিনাশ করিয়া 
থাকে, আমি সেই সর্ধকল্যাণমম্পাদিনী কথা 



হি 

; ব্্নি করিতেছি, স্থিরুচিত হইয়! শ্রবণ কর। 
তৎপরে দানবারি ভগবান্ মধুহদন, শগ্করের 
সমাগম বৃত্তান্ত বিদ্দিত হইয়া সানন্দাদয়ে 
শ্িবাগমনবার্ভাবহ খগপতি গরুড়কে যখোচিত 

পুরস্কার করিলেন এবং প্রজাপতিকে অগ্রসর 
করত কাশীধামের প্রান্ত হইতে ভগবান 
শন্গরকে অঙ্যার্থান করিলেন। অনন্তর ভগ- 
বান্ নারায়ণ, যোগিনীগণ কর্তৃক গম্যমান এবং 
আদিত্াদেব, গণপতি ও গণগণের সহিত 
মিলিত হই্রা, তথায় কিব্িংকাল অপেক্ষা 
করত দূরদেশ হইতে দেবাধিদেব শঙ্গরকে নিরী- 
ক্ষণ করিয়! তুরায় গরু্ড বাহন হইতে অবরোহণ 
পুর্ধবক প্রণিপাত করিলেন এন্ং বুদ্ধ প্রজা- 
পৃতিকে স্বকীয় অংসদ্দেশ অবনত করত প্রণি- 
,পাতপ্রবৃন্ত দেয়! স্বয়ং শদ্গরই নমন্তা পহ- 
কারে বিনীতবচনে নিষেধ করিলেগ। পরে 

. প্রজাপতি, হস্তদয় উত্তোলন করিয়া স্বস্তিবাচন- 
পুরঃদর সলিলসিক্ত অক্ষত দ্বারা রূছহৃত্ত পাঠ 
করত আমন্ত্রণ করিলেন। গজানন, ব্নিয়- 

সহকারে তৃরায় মস্তক বিলাগুত করত শঙ্গরের 
চরণধুগলে প্রণিপাত করিলেন! পরে দেবাধি- 
দেব শঙ্গর সানন্দজ্দয়ে গণপতিকে উখাপন 

_ পূর্বক তাহার মস্তক চুম্বন ও আলিঙ্গন করত 
স্বীয় আসনে উপবেশিত করিলেন। অতঃপর 
নন্দী প্রভৃতি প্রমথগণও ভক্তিসহকারে তাহাকে 
প্রণিপাত করিতে আরম্ত করিলেন । যোগিনী- 
গুণ, নমস্কার পুরঃসর, পরম বিওদ্বান্ধরে মঙ্গল 
গানে প্রবৃত্ত হইল এবং তগবান্ আদিত্যদেবও 
নিরতিশয় ভক্তিভাবে প্রণিপাত করিলেন । 
পরে ভগবান চন্দরশেখর অতি সমাদরে 
নারায়ণকে শ্বীয় সিংহাসনসমিধানে বামদিকে 
উপবেশন করাইলেন। অনন্তর স্বীয় দক্ষিণ- 
ভাগে আমন সংস্থাপনপুর্বক প্রজাপতিকে 
উপবিষ্ট করাইয়! প্রসন্নভাবে নেত্রপাত করত 
প্রমথগণের সন্তোষ সাধন করিলেন এবং মস্তক 
সঞ্চালন করত সম্ট্রপস্থ যোগিনীদিগকে সম্যক 

॥ সম্মানিত করিয়া ভুজভঙ্গি ছারা "যত 
সু পবেশন:করিতে আদেশ করিয়। পরম পরি 

এ রং ক বশ 

তপ্ত করিলেন। পরে ভগবান্ ব্রহ্ধা, কৃতাগ্লি 
হইয়া, প্রদুল্লান্ত চন্রশেখরকে সবিনয় সন্বোধন 
পুরঃসর কহিলেন, হে' ভগবন্ গিরিজাপতে ! 
দেবদেবেশ ! 'আমি€ যে কাশীধামে আগমন 
করিয়া তবতস্লিধানে উপস্থিত হই নাই, 
আমার এই গুরুতর অপরাধ মার্জন। করুন। 
হে চন্রভুষণ! জরাগ্রস্ত কোন্ ব্যক্তি কোনরাপ 
কার্যে সক্ষম হইয়াও প্রমঙ্গাধীন কাশীধামে 
আগমন করিয়! তাহা পরিত্যাণপুর্বাক পুনরায় 
প্রতিগমন করিতে পারে ? আর এক কথা,আমি, 
প্রকতরুপে ব্রাঙ্গণত্ব হেতু কোনরূপ অনিষ্ট. 
করিতেই সক্ষম হই না, কিংবা অনিষ্ট সম্পাদনে 
সক্ষম হইলেও সহস! তাদশ পরম হুকৃতিমান্ 
ভপততর অনিষ্টসাধনে কে পারগ হইবে % যদ্দিচ 
সমস্ত বিবয়ে আমার প্রভৃত্ব আছে বটে, কিন্ত 
তথাপি, আমার সকলের প্রতি এইরূপ আদেশ 
আছে যে, নিরপরাধে ধন্্পরায়ণ ব্যক্তির উপর 
কাহারও কোনরূপ অত্যাচার কর! কর্তব্য নহে। 

এই বিশ্বনংমারে এমত কে আছে যে, নিরাল- 
"ভাবে ধশ্থান্ষ্ঠাতা কাশীপাল দিবোদাসের 
উপর অণুমাত্রও অহিতনুদ্ধি করিতে সমর্থ হয়? 
পরম জ্ঞানী পঞ্চানন, ব্রক্ষার তাদৃশ বাক্য “ 
শ্রন্ণে “হে ব্রক্মন ! সমস্তই আমার পরিজ্ঞাত 
আছে” এই বলিয়া সহাশ্তবদনে কহিলেন, 
ব্রহ্ষণ। পুর্ব হইতেই তোমার কোন দোষ 
নাই, 'তাহাতে আবার এই কাশীধামে তুমি 
দশবার অশ্বমেধ যাগ সম্পন্ন করিয়াছ। হে 

প্রজাপতে ! আবারু এক পরমহিতকর মদীয় 
লিঙ্গ প্রতিঠিত করিমাছ। এজন্য ভাঝ্যি! 

দেখ, কি কারণ এবিধ বৈ্ধকাধ্যকলাপ 
করিয়াও তোমার অন্তকরণ মধ্যে এরপ আতা- 
পরাধ সম্তাবিত হইতেছে? তবে ইহাকি 
অযথার্থ যে, সর্বপ্রকার অপরাধের আশ্রয় 
'হইয়াও যে ব্যক্তি যে কোন স্থলে একটা মাত্রও 
শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করে, তাহার সমস্ত দো 
সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত হয়। যে ব্যক্তি সহত্র 
প্রকারে দোষী হইলেও ব্রাঙ্মণকে দোষী বলিয়া 
বোধ করে, অল্পদিবসের মধ্যেই তদীয় সমস্ত 



দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়। 

গম্পত্তি বিনষ্ট হইয়া থাকে। ভগবান্ শঙ্করের 
তাধুশ চিন্তরপ্ণন প্রত্যুন্তর শ্রবণে চতুদ্দিকে 
যোগিনীগণ ও প্রমথগণ পরম আনপসহকারে 
পরস্পর পরম্পরের শুঙ্খাবলোকন কাঁরতে 
লাগিল। তখন সর্বজ্ঞ আদিত্যদেপও অন্সর 
পাইয়া, সেই প্রবুল্লান্ত গিরাজানাথকে কহিলেন, 
হে প্রভো! আমি মন্খরাদ্রি হইতে আগমন 
পুর্ববক সাধ্যানুরূপে বহুবিধ ছদৃবেশ অবলম্বন 
করিয়াও, তাদৃশ স্বধর্্পরায়ণ ভূপতি দিবোদাস 
যাহাতে রাজ্যজ্ট হয়, এরূপ কোন কম্মই 
করিতে পারি নাই। পরে আপনি এস্থানে 
নিশ্চিত আসিবেন বিব্চেনায় সেই পর্যন্ত 
এস্ানে বাদ করিতেছি এন হে প্রভো ! ভব- 
দীয় শুভাগমন অপেক্ষা করিয়। নানা শৃত্তি ধারণ 
করত আপনার সেবায় নিমুক্ত থাকিয়। সময় 
অতিবাহিত করিতেছি । হে মহেশ্বর! এত- 
দিন আমার যে আশাতরু, আপনার প্রতি 
ভক্তিরূপ মলিলে সিক্ত হইয়াছে এবং ভবদীয় 
ধ্যানরূপ কুহ্গমে শোভমান হইতোছিল, আজ 

তাহা আপনার গ্রীচরণ দর্শনে কলবান হইল । 
, আপিত্লোচন ভগবান সোমশেখর আধিত্য- 
দেবের তাদৃশ বিনয়পুর্ক বচনাবলী কর্ণগোচর 
করিয়া কহিলেন, হে দিবাকর! তোমারও 

কোনরূপ দোষ নাই জানিও। দিঝোদাসের 
যেরাজ্যে অমরগণ প্রবেশ করিতেও অক্ষম, 
তুমি যে তাহাতে অবস্থান করিতে পারিয়াছ, 
ইহাতে তোমাকন্ঁক সমাক্রূপে মদীয় কাধ্য 
সম্পাদিত হইয়াছে। পঞ্ীমকারণিক মহেখর, 
আদিত্যপ্রেবকে এইরূপে আশ্বপ্ত করিয়া লঙ্জা- 
বনত নিজ প্রমথগণকে আশ্বানপ্রদান পুঙ্গক 
তাণৃশ ব্রীড়াবিনমা যোগিনীগণকে করণা- 
কটাক্ষে যথোচিত সান্ত্বনা করিলেন। অতঃ- 
পর ভগবান শশাঙ্গ*শৈখর, নারায়ণের প্রতি 

নিজ লোচনত্রয় পাতিত করিলেন কিন্ত 
* মহাস্বা জ্ধীকেশও সর্ববৃ্াগুদশী শঙ্গর 

সন্নিধানে স্বীয় কোন প্রকার মনোভাব ব্যক্ত 

২৭৯ 

হইয়া তাহাদের প্রতি' আন্তরিক শুপ্রসন্ম 
ছিলেন, সম্প্রতি কোনরূপ বাক্যে আর 
কোন বিষয় জানাইলেন না। এ সময়ে, 
হনশ্দা, সুমনা, সুরভি, হুশীলা ও কপিল৷ 
নামে পাঁচটা ধেনত গোলোকধাম হইতে সেই 
স্থানে উপনীত হইলে, ভগবান শঙ্করের 
স্নেহময় দৃষ্টিতে তাহাদিগের স্তনভার হইতে 
নিরশুর এরূপ স্থুলধারে ছুগক্ষরণ আরম্ত . 
হইল যে, তাহাতে ক্ষণমধ্যে অতিবৃহৎ একটী 
হুদ সনুদুত হইল । তখন মহের্বটরর অনুচর- 
বর্গ সেই বিস্তুত হরধকে দ্বিতীয় ছু'সাগর 
বলিয়া জ্ঞান করিলেন। পরে সেই হু্দে 
দেবাধিদেব মহাদেবের অধিষ্ঠান হেতু তাহা .. 
একটী অতিবিশুদ্ধ জার্থমধ্যে গণ্য হইল। 

অনন্তর ফ্রগবান্ শঙ্গর কতৃকঞ্চাহার 'কাপিল- 
তীর্থ এই নাম রক্ষিত হইলে, তদীয় 
আদেশানুসারে সমুদয় হুরগণ তাহাতে অব- 
গাহন করিলেন। পরে সেই কাপিলতপের 
অত্যন্তর হইতে দিব্য পিতামহগণ আবির্ভূত 
হইলেন দেখিয়া অমরগণ পরমানন্দে তাহা- 
পিগের উদ্দেশে জলাগ্লি দান করিতে আরম্ত 
করিলেন। অতপর অখিথ্াত্তা, সোমপ, 

আজ্যপ ও বহ্ষিদদ প্রভৃতি পিতৃগণ, পরম 
পরিণত হইয়। শহরকে কহিলেন, হে ভক্তা- 
ভয়শ্রদ! হে জগ২পতে! হে দেবদেব! 
আমরা ভবংসন্নিধানে এই তীর্থে চিরস্থায়ী 
সঞ্তোষ লাভ করিলাম ; এ কারণ, হে শস্তে। ! 

এক্ষণে আপনি প্ররকুক্লচিত্তে আমাদিগকে 
অভীষ্ই বরদান করুন। তখন ভগবান্ শঙ্কর, 
দিব্য পিতৃগণের এবহাবধ বাক্য শ্রবণে হুরগণ- 
সমক্ষে পিতগণের পরম সন্তোষকর বাক্যে 
কহিলেন, হে মহাবাহে! বিষে! হেত্রক্গন! 
সকলে শ্রবণ কর, যাহারা এই কাপিলতী 
শ্রদ্ধাহকারে যথাবিধি পিগুদান করিতে 
পারিবে, আমার আদেশে তাহাদিগের পিতগণ 
অক্ষয়রূপে পরিতপ্ত হইুবে। আমি পিতৃ- 
গণের সন্তোষজনক অপর একটা বিষয় 
উত্থাপন করিতেছি, একা গ্রন্থদয়ে শ্রবণ... 

করিলেন না! মহেশ্বর, পুর্ববেই খগরাজের 
মুখে হার ও গজাননের কার্যদক্ষতা বিদিত 
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ডক ২৮০ 
_ কর। সোমবারুক্ত অমাবন্তাতে এই তীর্থে 
,. শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত হইলে, অক্ষয় ফল হইবে; 
' প্রলয়কালে সাগরসলিলও শুক্ধ হয়; কিন্তু এ 

দিবনে এই কাপিলতীর্ঘে অনুষ্ঠিত শ্রাদ্ধকল 
কখনই বিনষ্ট হইবে না। যদি সোমবার- 
মিলিত অমাবন্তাতে এই তীর্থ শ্রাদ্ধবার্ধ্য 
সম্পাদিত হয়, তাহা হইলে পুক্ষরে বা গয়া- 

: ক্ষেত্রে শ্রাদ্ানুষ্ঠানের আর আবশ্তাক নাই'। 
হে গদাধর! হে পিতামহ! যে স্থানে 

তোমাদের স:কাৎ অধিষ্ঠান এবং আমিও 
নিজ মুভিতে বিরাজ করিতেছি, সে স্থলে 
যে ফন্কনর্দী আবিভ্তা হইবে, তাহাতে সন্দেহ 
কি? অধিক কি, কিন্বর্গে, কি অন্তরীক্ষে ও 
কি ভূমগ্ডলে, চতুর্দিকে -য়াবত্তীর্থ বিরাজমান, 
সোমবারসমন্থিত জমাবস্তাতিথিতে এই তাঁথে 
তংসমস্তই অধিষ্ঠান করিবে। ্ৃত্যগ্রহ সমরে 
গঙ্গাসাগরসঙ্গমে, কুরুক্ষেত্রে এবং নৈমিষারণ্যে 
শ্াদ্ধানুষ্ঠান জন্য যেন্ঈপ কললাভ হয়, এই 
তীথে শ্রাদ্ধ করিতে পারিলেও তাধুশ ফল 
হইবে। হে দিব্য পিতামহগণ ! এই তীথের 
নাম সকল কীর্তন কনিতেছি; সেই কল 
নাম কীর্তিত হইলে তোমরা ন্রিতিশয় পরিভপ্ত 
হইবে। মধুতরব৷ আদি করিয়া ত্রমাস্থয়ে কুত- 
কৃত্যা, ক্ষীরনারধি, বুবভধ্বজতীর্থ, পৈতামহ- 
তীথ, গদাধরতীর্থ, পিহতীর্থ, কাপিলধারা, 

হ্বাধথনি এবং শিবগয়া, এই দশটা ইহার নাম 
জানিবে। হে পিতামহগণ ! শ্রাদ্ধ কিংবা 
জলদানাদ্দি না করিলেও এই ধশট।৷ নামমাত্র 
কীন্তন করিলেই তোমরা পরম পরিপ্ত 
হইবে। যে সকল ব্যক্তি, পিতুগণের অভোার্থ 
অমাবন্তা তিথিতে এই স্থানে শ্রাদ্ধ করিরা ব্রাঙ্গণ- 
ভোজন করাইবে, তাহাদের সেই শ্রাদের 
অসীম ফল হইবে। পিতশ্রাদ্ধকাধ্যে যাহারা 
এই স্থানে কল্যাণকারিণী কপিলাধেনু দান 
করিতে পারিবে, তাহাদিগ্ের পিতৃগণ সেই 
দানবলে অসংখ্যকাল ক্ষীরাহুর্মিতীরে অবস্থান 

: করিতে সক্ষম হইবে । যে সকল ব্যক্তি, এই 
তীর্থে বৃযোৎসর্গ করিবে, নিঃসন্দেহ তাহাদিগের 

পিতৃগণ অশ্বমেধযজ্ঞায় হাঁ হারা তর্সিত 
হইবে। হে পিতৃগণ! সোমবার অমাবস্তাতে 
এই তীর্থে শ্রান্ধকার্ধ্য অনুষ্ঠিত হইলে, গয়াধামে 
অনুষ্ঠিত শ্রাদ্ধ অপেক্ষা অগ্টগুণ অতিরিক্ত 
ফলজনক হইবে। যে সকল জীব, গর্ভবাসকালে 
বা যাহারা দস্তোদগমের পূর্বেই কালগ্রাসে 
পতিত হয়, এই তার্থে শ্রাদ্ধ করিলে তাহারাও 
পরম পরিতপ্ত হইবে। যাহার| উপনয়ন বা 
পরিণয়ের অগ্রে প্রাণত্যাগ করে, এই অর্থে 
তাহাদিগের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করিলে অক্ষয়তপ্তি 
ল'ভ হইয়া থাকে। যাহাদের অনলে প্রাণ- 
বিয়োগ ঘাটয়াছে বা ধাহাদিগের মৃতদেহে অগ্নি- 
সংঙ্কার হয় লাই, কিংবা যাহারা ওধ্কীদেহিক- 
কাধ খিবর্িত অথবা যাহাদিগের ষোড়শ 
আাদ্ধ হয় নাই : ভাহাদিগের উদ্দেশে এইস্থানে 
শ্রাদত্রিয়া অনুষ্ঠিত হইলে তাহারাও চির- 

স্থাযিনী তপ্তি প্রান্ত হইয়া থাকে। যাহারা 
পুত্রবিহীন হইয়। প্রাণত্যাগ করিয়াছে, যাহাদের 
কেহই জলদানের লোক নাই, কিংবা তস্কর, 
বিদ্যুৎ বা সলিলাদিতে অপদ্াত.মরণ ঘাট- 
য়াছে, অথব। যে সকল পাপিষ্ঠ আত্মহতা। 

করিয়াছে, এই কাপিল্তীর্থে পিগুধান করিতে . 
পারিলে তাহাদিগেরও পরম তৃপ্তি লাভ হইয়া 
থাকে। পিক-মাত-বধখশে যাহাদিগের নাম 
পরিজ্ঞাত নাই, এরূপ যত পুরুষ কালগ্রস্ত 
হইয়াছে, এই স্থানে শ্রাদ্ধ করিলে সকলের 
শাখতী উপ্তি-জম্মিয়া থাকে । কি ব্রাহ্মাণ, কি 
্্রিয়। কি বৈশা, দি শৃদ্র, যাহার নাম উল্লেখ 
করিয়া এই তীথে পিগুদান কর! হইবে, সক' 
লেই চিরন্তনী-ভপ্তি লাভে সক্ষম হইবে। যে 
সকল ব্যক্তি জীবনান্তে তিষ্যকুযোনি বা পিশাচত্ব ' 
প্রাপ্ত হইয়াছে. এই স্থানে শ্রাদ্ধকার্ধ্য অনুষ্ঠিত 
হইলে তাহাদিগের উতকুষ্ট গতি লাভ হইয়া 
থাকে। নরলোকে যে সকল পিতৃগণ মানব. 
দেহ ধারণ করত স্ব ম্ব কার্যের অনিবার্য 
ছুখতোগে কালাতিপাত করিতেছে; এই 
স্থানে আদ্ধ করিলে তাহারাও দিব্য-দেহ প্রাপ্ত 
হুইয়। থাকে এবং নিজ হুকুতি-প্রভাবে যে 

এ 



দ্বিষষ্ঠিতম অধ্যায় । 

সকল পিতপুরুষ, হুরপুরে অবস্থিত আছেন, 
এই কাপিলতীর্গে শ্রাদ্ধের বলে তৃরায় তাহা” 
দিগের ব্রহ্ধলোক লাভ হয়। এই কাপিলতীর্থ 
সত্যাদি যুগ-চতুঈয়ে যর্থাক্রমে হুদ্ষময়, মধুময়, 
ঘ্ৃতময় ও সলিলময় হইবে । যদিচ ইহা! 
বারাণসীর বহির্ভাগস্থিত, কিন্তু তাহ। হইলেও 
আমার সমীপ্য-নিবন্ধন উক্ত বারাণসী অপেক্ষা 
উতকুষ্টরূপে পরিগণিত হইবে। হে পিড়গণ ! 
যেহেতু কাশীবাসী জনগণ, অগ্রে এই স্থলেই 
মদীন ধ্বজ সন্দর্শন করিয়াছে, এই নিমি 
আমি এই স্থলে বুষভধ্বজরপে অধিঙ্গিত 
থাকিব । হে পিউপ্রুষ্গণ ! আমি তোমাদিগের 
সম্তভোষার্থ এই তীর্গে ব্রঙ্গা, নারায়ণ, আদিত্য 
এবং নিজ পার্ধদদমূহ সমভিব্যাহারে অবস্থিত 
থাকিব। ভগবান পিনাকপাণি, পিউপুক্ুষদিগকে 
এইরূপ বরদান করিতেছেন, এমত সমরে 
নন্দিকেশর, সমীপে সমাগত হইয়া নমন্ষার- 

পুরঃমর কহিলিন, হে প্র! আপনার জয় 
হউক, আপনার অস্টকেশরী, অষ্টকরী, অষ্টবুষ 
ও অইঈতুরগ্ মনিরাঞ্জিত স্তন্দন হুসঙ্জিত হই- 
মাছে; যাহান্তে মন তুরঙ্গচালনীরজ্জ এবং 
গঙ্গা ও যমুনা দগুদয় ; অনিলদেব যাহার চক্র- 
নিচয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং চক্রণিচয় সায়ং 
ও প্রাতত্্য় ; যাহার ছত্র নিম্মল আকাশ- 

মণ্ডল, কীলনিকর নক্ষত্রপুগ্ উপনায়ক 
আহেয়গণ, পথপ্রদর্শিনী শ্রুতি, বরথ স্মৃতি, 
স্বয়ং দক্ষিণা মুখ, অভিরক্ষক যাগনিচয়, আসন 
প্রণব, পাদগীঠ গারজী, সোপানরাজি সাঙ্গ 
ব্যানগতিনিকর, দ্বাররক্ষক চন্দর-হ্র্যা, মকরাকুতি- 

তুণ্ড অনলদেব কৌমুদী বরথভুমি, ধ্বজদণ্ 
মহামের এবং দ্িবাকরের প্রভাজাল যাহার 
পতাকারপে বিরাজ করিতেছে; উহাতে 
সাক্ষাৎ বাগ্দেবী চঞ্চলচামরধারিণীরুপে অব- 
স্থিতা। হে দেন! ঈদৃশ সেই স্তন্দঈনর, 
ভবদীয় বিজয়যাত্রাপেক্ষায় অবস্থান করিতেছে । 

কার্তিকের বলিলেন, দেবাধিদেব শঙ্গর, 
নন্দিকেশ্বর কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়! 
ভগবান নারায়ণের করগ্রহণ করত গাত্রোখান 

হ্5 

করিলে, দেখমাতৃগ্ণণ, মঙ্গল আরতি করিতে: 
আরম্ত করিলেন। তহংকালে চারণনিচয়ের : 
মঙ্গলময় গীতধ্বনি এবং হুরগণের ধীরগন্তীর 
বাদ্যধ্বনিতে স্বর্গমন্ত্যের মধ্যস্থল প্রপুরিত 
হইল। তখন ব্রিভুবনবাসী ব্যক্তিগণ, হরগণের 
সেই দিগৃব্যাপী বাদ্যশব্দে আহত হইয়া 
চারি দিক হইতে বারাণসী -অভিমুখে ধাবমাম 

হইল । তখন ত্রয়স্তিংশৎ কোটীমংখ্যক অমর- 
গণ, বিংশতিসহত্র কোটা খখ্যক গণদেবতা, 
নবশতলক্ষ চামুণ্ড, শঙলক্ষ ভৈরবী, অষ্টকোটটী 
আমার অনুচরবর্, প্রত্যেকে মহাবল পরাক্রাস্ত 
মদুরাধিরূট ষড়াস্ত কুমারগণ, সমুজ্ভবল কুঠাব- 
ধারী বিদ্ববারণ গণেশ্বর, ভীমবেগসম্পন্ন 
পিচিগুল নামে সম্তুশতলক্ষ গণনিকর ষড় 
শীত্ম্ঘিহত্র সংখ্যক ক্রন্গাবাদী মুনিগণ ও 
এতাবৎপরিমিত গাহস্থধম্মাবলন্থী খষিসমূহ, 
ভ্রিকোটাসংখ্যক রসাতলবাসী নাগগণ, ছ্বিকোটা 
সংখ্যক শমগুণাবলন্দী পরমশৈব দৈত্য এবং 
ছাদুশ ও ত২সংখ্যক দানবঝগণ, অশীতিসহত্র 
গন্ধন্বনিকর, অষ্রকোটা ধক্ষ, অষ্টরকোটা রাক্ষস, 
দশসহত্রাধিক ছ্বিলক্ষ বিদ্যাধর, বষ্টিসহম্্ 
অপ্মরা, অগ্টলক্ষ গো-মাতগণ, যষ্টিসহত্র 
বৈনতেয়বংশোদ্ৰ বিহঙ্গমগণ, বিবিধ রতুসহ 
সপ্তস,দ্, ত্রিপঞ্কাশংসহত্র আ্রোতম্বতী, অষ্ট- 
সহত্র সংখ্যক ধরাধর, ত্রিশতসংখ্যক বনস্পাতি 
এবং দ্িকৃরক্ষক অঙ্টমাতঙ্গ পরমানন্দে দেই 
স্থানে আগমন করিলেন। ভগবান শঙ্কর, 
সেই সমস্ত প্রাণিগণে পরিবৃত হইয়া সানন্দ- 
হৃদয়ে স্তন্দনারোহণে পরম হন্দর বারাণসী- 
ধামে উপস্থিত হইলেন ৷ উক্ত কাশীপুরীতে 
যে সময় প্রবেশ করেন, তখন পরম হুষ্কাহ2- 

করণে ভগবতী নগনন্দিনীর সহিত চতুর্দিকে ' 
নেত্রপাত করত সেই ত্রিভুবন-মনোরম বারা" 
ণ্ীকে নিরীক্ষণ কগিতে লাগিলেন। কার্তি- 
কেয় কহিলেন, যে মানব, উক্ত পবিত্র পুরাবৃত্ত,, 
পাঠ করে ধা পাঠ বয়, তাহার শিবসাধুজ্য 
প্রাপ্তি হয়৷ অধিকন্ত, শ্রাদ্ধসময়ে ইহা পনি 
হইলে, সেই কাধ্যে পিতৃগণ চিরস্থায়ী সস্তোষ 



ই৮ই ” 

প্রাপ্ত হন। এক বৎসর প্রতিদিন ভক্তিপূর্ব্বক 
উক্ত বৃষভধ্বজমাহাত্্য পাঠ রিলে অবিলম্বে 
পুত্রবিহীন ব্যক্তির পুত্র হয়। আমি তৃৎসন্নি- 
ধানে ভগবান্ শহ্করের যে বারাণসী প্রবেশকথা 
ব্ণন করিলাম, ইহাতে যে সমস্ত লোকই 
নিরতিশয় হর্ধপ্রাপ্ত হইবে, তাহাতে অনুমাত্র 
সংশয় নাই। এই বিশ্তদ্ধ উপাখ্যান পাঠ 
করত নবগৃহে প্রবেশ করিলে নিঃসংশয় 
সর্বিধ সৌভাগা লাভ হইয়! থাকে! যখন 
ইহা! কর্ণগো্টটমাত্র ভগবান শঙ্গর সন্ত হন, 
তখন ত্রিভুবনস্থ যাবতীয় লোকেরই ইহা 
হর্সদায়ক, সন্দেহ নাই । ভগবান মহেশ্বরের যখন 
কাশীপ্রবেশ এই উপাখ্যানে কীর্ভিত হইয়াছে, 
তখন ধাহারা হুস্প্রাপ্য বস্ছর অভিলাষ করেন, 

তাহাদিগের নিরন্তর ইহা! অধায়ন করা কলা | 

নিষষ্টিতম অধম সমাপ্ত 1 ৬২ ॥ 

ব্রিষষ্টিতম অধ্যায় । 

জ্যেেখরের মাহাতআা । 

অতঃপর মুনিবর অগস্থ্য নলিলেন, হে 
তারকনিহুদন | ভগবান্ শঙ্গর ন্ুবাপনাধিগত 
নয়নাভিরাম বারাণসী বিলোকনান্ে কি কার্ধোর 
অনুষ্ঠান করিলেন, সম্প্রতি আপনি তাহা 
প্রকাশ করুন। তখন কান্তিকেয় বলিলেন, 
হে কলদযোনে ! ভগলান (সোমশেখর, উক্ত 
বারাণসী সন্দর্শন করিয়া যে যে বিষয়ের 
অন্রষ্ঠান করিলেন, 'তাছ! প্রকাশ করিতেছি, 
শ্রবণ কর। ভক্তাধীন সর্দ্তন্তবিৎ ভগবান 

শন্গর, কাশীধামে উপস্থিত হইয়া অগ্রে 
গহ্বরাধিষঠিত জৈগীষব্য খাধিকে নিরীক্ষ 
করিয়ান্বিলেন। পুর্টদে মহাদেব যখন বুষা- 
রোহণে পার্বাতীর সহিত বারাণমী পরিত্যাগ 
| পূর্বক মন্দরাচলে প্রস্থান করেন, তদবধি এ 
বর জৈগীষবা, এইরূপ ভীষণ ব্রচ্চ অবলম্বন 
টরেন যে, আমি পুনরায় যে দিবস শঙ্গরের 
চরণকমলসন্দশনি পাইব, সেই দিবস ভলবিন্দ 

কাশীখণ্ড। 

গ্রহণ করিব, ইহার মধো উপবাসী ধাকিব। 
সেই যোগিবর কোন বচনাতীত কারণ বশতঃ 
বা ভগবান শঙ্গরের প্রসাদে পানভোজনবর্ভ্জিত 
হইয়াও তন্মধ্যে এতাবং, কাল জীবিত ছিলেন। 
সেই খধিবরের ঈদুশ ঘটনা! কেবল শঙ্গরই 
পরিজ্জাত ছিলেন, অপর কেহই জানিত না। 
তিনি এইজন্ঠ সর্দাগ্রে ততপন্লিধানে উপস্থিত 
হন। ভগবান মহেশ্বর, মোমবারে অনু- 
রাধানক্ষত্রাশ্রিত জ্যৈষ্টমাসীষব শুরুচতুর্দশীতে 
মুনিব্র 

হইয়াছিলেন বলিয়া সেই দিবস সকলেরই 
তথায় গমন করা কর্তব্য । বারাণসী মধ্যে সেই 
দ্রিন হইন্ছে সেই স্থানকে সকলই সর্বাপেক্ষা 

জৈগীষব্যের গ্রহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট . 

শর সু 

ক্যেঈ বলিয়া কীতিন করেন। সেই সময়েই. 
তথায় জ্যেষ্টেশ্বর নামে শিবলিঙ্গ স্বয়ং প্রকাশ 
পাইলেন। দিবাকব্ের প্রকাশ হইলে তিমির- 
নিকর খেত্রপ বিলীন হইয়া থাকে, তদ্রুপ সেই 
গোঠেশ্রর নামক শিবপিঙ্গ নিরীক্ষণ করিবা- 
মা মানবগণের শতজন্মসপিত কলুষরাশি 
দল্লীভত হয। যে মানব, জোষ্ঠবাপীতে 
৪৪৮6৬ পিহপুরুষোদ্দেশে জলাগলি 
দান করিয় উক্ত শিবলিঙ্গ অবলোকন করে, 
তাহাকে পুনরায় জনমীজঠরে গমন করিতে 
হয়না ' উক্ত জোটের নামক শিবলিছের 

সম্নিধানে সন্দসিদ্ধিব্ধাযিনী জোষ্ঠাগৌরী স্বতঃ 
প্রকাশমান হুন। টজ্যষ্ঠমাসীয় শুক্লাঈমীতে 
তাহার সমিধানে মহোহ্সন ও রজনী জাগরণ 

করিলে সর্নপ্রকার »স্পদ্ লাভ হয়। যে 
রমণী নিরতিশয় হতভাগ্যা, সে যদি উক্ত 
ভ্যে্টনাপীতে অবগাহনান্থে পরম ভক্তিসহ- 

কারে জোষ্ঠাগৌরীকে প্রণিপাত করে, অচি্রে 
তাহার সৌভাগ্যোদয় হয়! মহেশর, তথায় 
সন্লাগ্রে কিছুকাল বাদ করেন। এজন্ত 
অদস্ধি সেই স্থান নিবাসেশ্বরসং্ঞক বিশদ 
শিবলিঙ্গ প্রসিদ্ধ আদ্নে সেই নিবাসেখরের 
কুপায় প্রতিদিন প্রতিক্ষণ ভক্তগণের ভবনে 
সর্ববপ্রকার সম্পদ জাজল্যমান হয়। যেব্যক্তি 
জ্যে্ে্বরের সগিধানে ঘ্বৃত মধু প্রভৃতি উপ- .০ 



ব্রিবান্ঠতম অধ্যায় । 

িরণে যথাবিধি শ্রান্ধ করে, তাহার পিতগণ 
সাতিশয় সম্ভোষলাভ করিয়া থাকেন। উক্ত 
বারাণসী জ্ঞোষ্টতীর্ঘে সাধ্যান্তসারে দান করিলে 
মানবের উত্তম স্বর্গাদিষ্টঠোগের পর সুখময় 
নির্্বাণপদপ্রাপ্তি হইম্া থাকে । ধ্লাহারা নিজ 
মঙ্গলকামনা করেন, তীহাদিগের কাশীধামে 
সর্বাগ্রে জ্যেেশ্বরকে অর্চনা পুন্দক জ্যেঠা- 
গৌরীকে পুজা কর! বিধের। অনন্তর পরম 
কুপাপরায়ণ ভগবান ধুর্ভটি, নদীকে আহ্বান- 
পুন্বক সমুদয় হরগণের সাক্ষাতে কহিলেন, হে 
ন্দিন্! এই স্থানে মনোহর এক ওহ! আছে, 
তুমি শীঘ্র প্রবেণ কর) দেখিবে, তন্মধ্যে 
জৈশীষব্য নামে মহানিয়মশালী মদৃতক্ত এক 
তপোধন অবস্থিতি করিতেছেন। আমার 

দর্শনাভিলাষে কঠোরব্রতাবলম্বী, উগস্থিন্াযু- 
মাত্রাবিশিষ্ট সেই মুনিবরকে আনয়ন কর। 
আমি যখন কাশী হইতে মন্দরপর্দ্দতে গমন 
করি, সেই পর্য্যন্ত এই জৈগাষব্য পানভোজন 
পরিত্যাগরূপ মহানিয়ম অবলশন করিয়াছেন । 
এক্ষণে, অমতোপম এই লীলাকমলটা গ্রহণ 
করত ইহা দ্বারা 'থাগ সর্কাগগ স্পর্শ করিও । 
পরে নন্দী শন্গরের নিকট সেই লালাকনল 
খ্রহণপুর্র্বক তাহাকে প্রণাম করিয। হূর্ম 
গুহামধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। অনন্তর 'তপগশক্রপ 
অনলে অতিগুক্ককলেবর বাহজ্ঞানশূন্ত সেই 
যোগিবরকে তথায় অবলোকন করিয়া মেই 
লীলাকমল দ্বারা স্পর্শ কিবামাত্র, গ্রীন্নাৰ- 
সানে বৃষ্টিসংযোগে ভেকঙ্যেমন উল্লসিত হয়, 
তদ্রপ খষি উল্লাস প্রাপ্ত হইলেন। অঙ্ঞপর 
নন্দী তাহাকে গ্রহণ করিয়৷ সতৃর দেবাধি- 
দেবের পাদপ্রান্তে প্রণামপুর্ধাক হবাপিত করি- 
লেন। অনন্তর সেই মুনিবর জৈণীষব্য, সন্মুখে 
শঙ্করকে অবলোকন করিয়া সসম্ত্রমে দণ্ডবং 
প্রণাম ও চরণপ্রান্তে মস্তকলু্ঠনপুর্বক পরম- 
তক্তিসহকারে স্তব করিতে লাগিলেন। কহি- 
লেন, ধিনি শা, সর্বজ্ঞ সর্দ্বগুণময় ও জগতের 
আনন্দের নিদান; ধাহার রূপ অসীম অথচ 
উধিনি অরূপ ; সর্ববদ। ব্রদ্ধা বিষ ধাহাকে স্ব 

২৮৩ 
করেন; যিনি স্থাবর ও জঙ্গমাত্মক ; আমি সেই. 
পরমানন্দহেতু বিরূপাক্ষকে পুনঃপুনঃ নমঞ্কার 
করি। হে প্রভে!! আপনি সন্দাত্বা, আপনি 
পরমান্তরা, আপনি শেষ ও বিশেষবিহীন, আপ 
নার কোপানলে,অনঙ্গদেব ভশ্মরাশি হইয়াছেন, 
আপনার ঘুন্তি ভ্রিলোকনুন্দর, আপনার কে 
গরল ও হস্তে ভুজগবলয় পরম শৌভা পাই- 
তেছে, নারায়ণ আপনার চরণযুগলকনদন! করিয়া 
থাকেন, আপনার শক্তি কিছুতেই কু ঠত নহে, 
শক্তিরূপিনী ভগবতী আপনার বারীর্দ, আপনি 
দেহবিহীন অথচ লুন্দরদেহধারী, আপনাকে 
একবারমাত্র প্রণাম করিলে, দেহীর আর দেহ 
ধারণ করিতে হয় না, আপনিই কাল ও কালের 
কালপ্বপ, আপনি বিশ্িহিতাথে কালকুট পান 
করিয়াছি, তূজঙ্গমগণই অঞ্পানার ভূষণ ও 
যক্ছোপবীত; অতএব হে খণ্ডপরশো ! আপ- 
নাকে নমন্কার। আপনি জগতের অশেষ হুঃখ- 
রাশি খণ্ডন করিয়া থাকেন, আপনি মন্ত্রক 
অপন্দ এবং হস্তদ্বয়ে খড় ও খেটক ধারণ 
করিতেছেন, দেবগণ সতত ভবদীয় গুণগান 
করেন, আপনার জটাভারে হুরতরঙ্গিণীর তরঙ্জ- 
মাল। বিরাজ করিতেছে, আপনি গিরিশায়ী 
ও গিরির অধীশ্বর, গৌরী আপনার সহধর্শিমী, 
চন্দ সদ্য ও অগ্নিই আপনার নেত্রত্রয়, শিরো- 
উবথ অদতন্্।। হে কৃতিবাসঃ! আপনি জগ- 

তের ঈশ্বর পরম পুরাতন, দিএমন এবং ভক্তের 
জরাজশ্রহারী ; থে ব্যক্তি আপনার অর্চনা 
করে, আপনি তাহার সমুধয় পাপরাশি বিন 
করিয়া থাকেন এবং আপনি জীবন্বরূপ; 
আপনাকে নমস্কার । হে গঙ্গাধর! আপনিই 
জগতের নেত্র; আপনি ভমরু, ধনু; ও ত্রিশুল 
ধারণ করিতেছেন; আপনি দেবাধিদেব, 
্রয়ীময়, সম্তোষশীল ভক্তগণের সন্ভোষদাতা ) 
বেদত্রয়ে আপনারই মহিম৷ বর্ণিত হইয়াছে, 
আপনিন দেবেব; অতএব আপনাকে ভুয়ো” 
ভূয়ঃ প্রনিপাণ্ত করি। হই দূরদর্শিন! আপনি 
পাপপুধকে বিদ্রাবিত করিয়া থাকেন; আপনি* 
সকলের দ্রবণ, হূর্ণত ও দৌষনাশক ;) হে 



২৯৪, 

ইন্দুকলাধর ! হে 'ধৃস্তরকুন্মপ্রিয়! আপনি 
ূর্টি, ধীর, ধশ্ম্পাল ও ধর্মস্বরপ ; আপনাকে 
নমঙ্কার। হে নীলগ্রাব! হে নীললোহিত! 
আপনাকে বারবার প্রণাম করি; আপনার 

নাম ম্মরণমাত্র ব্রেলোক্যের তরশ্বধ্য লাভ 

করা যায়; আপনি প্রমথগণের নাথ, পিণাক- 
পাপি, পশুপাশচ্ছেদক এব পশুপতি; 
আপনার নাম উচ্চারণমাত্র আপনি মহা- 

পাতক হরণ করিয়া থাকেন) আপনি পর, 
পরাংপর এবং পরাপর হইতেও পর; আপ- 
নার চরিত্র অপার এবং মহিমাকথা অতি 

পবিত্র; আপনাকে নমস্কার। আপনি বামদেব, 
বামাদধারী, বুষগামী) ভর্গ, ভীম ও 

খণ্ড । 

আপনিই বাচ্য, বাঁচক ও বাক্য। অতএব 
আমি আপনাকে বারংবার প্রণাম করি। 

হে মহাদেব! আমি অন্ত কাহাকেও জানি 
না; হে মহেশ্বর! অন্য কাহাকেও স্তব 
করি না) হে শৌরীশ! অন্ত কাহাকেও 
প্রণাম করি না এবং অন্ত কাহারও নাম পধ্যন্ত 
উচ্চারণ করি না; আমি অপরের নাম গ্রহণ 
বিষয়ে নূক, কথ শ্রবণে বধির, নিকট গমনে 
পঙ্গু এবং অপরকে দর্শন করিতে অন্বন্বরূপ। 
একমাত্র আপনিই আমার অভীষ্ট দেবতা ;. 
আপনিই আমার কণ্ত! এবং আপনিই আম 
পাতা ও হত; মুঢ় ব্যক্তিরাই নানারূপের 

ভীতি- ৃ উপানন। করিয়া থাকে । অতএব হে মহেখর! 

নাশক; আপনাকে 'নমন্ধার। হে মহাদে ৭! | আমি পুনঃপুন; আপনার শরণাপন্ন হইতেছি, 
হে মহেশ! হে মহঃপতে! আপনি,ভব, তব- : আমাকে সংসারসাগর হইতে নিস্তার করুন। 
বারণ এবং ভূতগণের পতি; আপনাকে ন্ম- 

স্কার। আপনি পার্বতীপতি, দৃত্যগর়, দক্ষ - 

বিনাশক এবং যক্রাজপ্রিয়; আপনি যন, 

যজ্জকর্তী ও যঞ্জের ফলদাতা; আপনি পদ, 

রুদ্রপতি ও সম্পৎপ্রদ ; আপনি গুলী, শাখবতেশ 
এবৎ শ্মশানবনচারী ; আপনিই সর্বব, সনদ ও 

পার্ববতীপ্রিয় ; আপনাকে প্রণাম করি। হে 
ক্ষমাকর! আপনিই ক্ষমাকপী এবং হর, 
ক্েত্রজ্ঞ, মৃত্যুহার, সর্মঙ্গলময়, আপনার 
শরীর ক্ষীরদৎ গৌরবর্ণ ; আপনাকে নমগার | 
হে অন্ধকনিহ্ছদন ! আপনি ইড়াধার, উদ্ধীরেতা 
ও উমাপতি; আপনার আধি বা অস্থ কিছুই 
নাই; ইন ও উপেন্দ আপনাকে সব করিয়া 
থাকেন; আপনি মহ এরধ্যরূপা ; জগতে 

আপন! ভিন্ন আর কিছুই নাই; আপনার 
কাধ্য অনন্ত ; আপনি অঙ্গিকার পতি; আমি 
আপনাকে নমঞ্কার করি। আপনিই প্রণব, 
আপনিই বষটুকার এবং আপনিই ভু ভুব; ও 
স্ব) হে উমাপতে! অধিক আর কি কহিব, 
এই বিশ্বমগুলে যে কিছু দৃণ্ঠ ও অদৃষ্ঠ বন্ধ 
আছে, কিছুই আপিন! ভিন্ন নহে । হে দেব! 
আমি আপনাকে স্ততি করি, এরূপ সামর্থ্য 
নাই;' কারণ আপনিই ন্ছতিকত্। এবং 

ৰ মহামুনি জৈণীষ্বা, মহেখবরকে এইরূপ স্তব 

' করিয়। মৌনাবলন্নন করিলেন। অনস্তর 

সোমশেখর, মুনিবর জৈণীষব্যের জ্ুতিবাদ 
শ্রবণে পরম সন্ত হইয়।, তাহাকে বর প্রাথনা 

করিতে কহিলেন, জৈগীষব্য কহিলেন, হে 
পরমপদপ্রদ ! হে দেধেশ। যদি,আমার প্র 
প্রগম হইর। থাকেন, তবে এই বর দিন, আমি 

যেন আপনার পাদপদ্ম ছাড়া না হই এবং হে 
নাথ! আর এক বর দিতে হইবে, আমি যে 
আপনার লিঙ্গ স্থাপন করিয়াছি, উহাতে সতত 
আপনার অধিষ্ঠান থাকিবে । তখন ঈশ্বর কহি- 
লেন, হে অন! হে মহাভাগ জৈগীষব্য। 
তুমি মাহা প্রাথনাঁ করিলে, তোমার সেই 
সধুদ্য় অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে এবং আমি অপর 
এক বর দান করিতেছি। আমি তোমাকে 
নিব্বাণসাধক যোগশাম্ম দান করিতেছি) 
তুমি সমুদয় যোগিগণের যোগশিক্ষা বিষয়ে 
আচার্য হইবে। যে তপোধন! তুমি 
'মত্প্রনাদে যোগবিদ্যাবিষয়ক নিখিল গঢ়ত্ত 

পরিজ্ঞাত হইবে এবং পরিণামে তাহাতেই 
নির্বাণপদ লাভ করিতে পারিবে। নন্দী, 
তৃঙ্গী ও সোমনন্দীর স্তায় তুমিও জরামরণ- 
বিবর্জিত এবং পরম ভক্তরূপে গণ্য হইক্টে 
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নেক তপন্তা এবং অনেকানেক দান আছে; 
কিন্তু তুমি যে আধ্রীকে সাক্ষাৎ না করিয়া 
পান ভোজন করিবে না নিয়ম করিয়াছ, 
ইহ] জন্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম। আমাকে অব- 
লোকন ন৷ করিয়। ভোজন করিলে, কেবলমাত্র 
পাপভোজন করা হয়। যে মুঢ় পত্র, পুষ্প ব| 
ফল দ্বারা আমাকে অচ্চনা না করিয়া 

ভোজন করে, সে একবিংশতি জন্ম রেতো- 
' ভোজী হইয়। খাকে। তমি যে নিয়ম অনুষ্ঠান 
করিয়াছ, যম ও অন্তান্ত কোন নিয়মই ইহার 
ষোড়শাংশের যোগ্য নহে । এগন্ত তুমি সতত 
মদীয় চরণসনিধানে অবশ্থিতি করিবে এবং 
নিঃনন্দেহে পরিণামে শিল্বাণপদবা প্রা 
হইবে। যে ব্যপ্তি কাশীধ/মে বাত্রয় ও 
প্রতিদিত জৈণীষন্য নামক মদীয় লিঙ্গের 
অর্চনা করিবে, সে সমস্ত যোগ লাভ করিতে 
পারিবে, ইহাতে কিছুমাত্র মংশয় নাই এনং 
বে মানন জৈগিষবাগুহায় যোগাভ্যাস 
করিবে, মে মত্কপায় ষঠাম মধ্যে সন্দায় 

বাঞ্িত ও সিদ্ধি লাত করিতে পারবে। 
যাহারা সিদ্ধিকামনা করেন, সেই সকল 
মদীয় তক্তগণের তৃত্প্রতিষ্টিত এই শিব 
লিঙ্গের পুজা ও রমণীয় এই গুহা | সদশশি 
কর কর্তব্য । গ্যেষ্টেরক্েত্রস্থিত এই শিব- 
পিঙ্গ দর্শন, স্পর্শন ও অগ্চনা করিলে সম্ুধয় 
পাপ বিনষ্ট হইবে। গু্এই জ্যেগ্টেগরক্ষেত্রে যে 
কয়ঈী। শিব্ভক্তকে ভোজন কর/ইবে, তাবৎ- 
কোটা শিবভক্তের ভোজনে যে ফল হয়, সেই 
'ফল লাভ করিতে পারিবে। জৈশীষব্য নামক 
এই লিঙ্গ মতত যত্বসহুকারে গোপন করিবে, 
বিশেষত; কলিকালে পাপমতি মানবদিগের 
নিকট কখনই বাক্ত করিবে না । হে তপোধন! 
আমি সাধকগণকে যোগসিদ্ধি দান করিঝর 
জন্ট সর্বদা এই লিঙ্গে অধিষ্ঠিত থাকিব। হে 
মহাভাগ জৈগীষব্য ! এন্ণে অপর এক বর 
দান করিতেছি, শ্রথণ কর। যে সকল পুরুষ 

দন্ত 
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তৃুত এই পরম স্তোত্র জপ করিবে, তাহার ্ 
দিগের কিছুই অসাধ্য থাকিবে না) ইহাতে) 
যোগসিদ্ি, মহাভয়ের শান্তি, মহাভক্তিবর্দান, 
মহৎ পুণ্যসঞ্চয় ও মহাপাপরাশির নিবারণ ?; 
হইবে। অতএব পরম সাধকগণের সর্বপ্রযত্ধে ' 
ইহা জপ করা বিধেয়। কনদর্পদর্সহারী শহর 
প্রীতিবিস্ফারিতলোচনে মুনিবর জৈশীষব্যকে 
এইব্ূুপ বর প্রদান করিয়। তথায় সমাগত 
ক্েত্রবাসী ত্রাঙ্গণগণকে দেখিতে পাইলেন। +১ 
গন্দ কহিলেন, পরমজ্ানরশীলী যে মানব, 
মত্রাীতিশয়সহকারে এই আখ্যান শ্রবণ করে, 
সে পাপশৃন্ত হয় এবং কোনপ্রকার উপদ্রব 
তাহাকে আক্রমণ করিতে পারে না। 

ত্রিষষ্টিতম ঞ্রধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৩ ॥ 

চতুঃষস্ঠিতম অধযায়। 
শিবের কাশীমাহাত্মা-বর্ণন। 

অগস্ত্য কহিলেন, হে ষড়ানন ! ভগবান্ 
শ,ত্রা্মণগণকে অবলোকন করিয়! কি বলি- 
লেন এবং সেই স্থানে কোন্ কোন্ লিঙ্গ 
আছে? আর সেই পরম পবিত্র শিববান্থিত' 
জোস্টেশ্বস্থানে কিবা আশ্চর্য ঘটনা হইয়াছিল, 
তাহা আমার নিকট প্রকাশ কর। স্বন্দ 
কহিলেন, হে অগন্ত্য ! আমাকে যে যে বিষয্প' 
পিজ্ঞাসা করিলে, বণিতেছি, শ্রবণ বর। 
এগবান্ শঙ্র যখন ত্রশ্ার অনুরোধে মন্দরাচলে 

গমন করেন, তখন সেই নি'পাপ ক্ষেব্রসন্যামী 
বিপ্রগণ নিরাশ্রয় হইয়া! তথায় প্রতিগ্রহ পরি-. 
ত্যাগপূর্ববক দপ্ডাশ্র দ্বারা ভূমি খনন করত 
ধন্দাদ্ি ভোজনে জীবনযাত্রা নির্ববাহ করিতে 
লাগিলেন। হে মুনে! তাহার! এইরূপে দডঁ- 
ঘাত নামক এক রমণীয় পুষ্ষরিণী মিন্মীপপুর্্বক 
আহার চতুদ্দিকে প্রভূত শিবলিস সংস্থাপিত : 
করিয়া, ফনুদহকারে*মহেশ্বরের আরাধনাসক্ক 
হইয়। তপস্তা আরম্ভ করিলেন। হারা 
প্রতিদিন অঙ্গে ভম্মলেপন ও রুদরাক্ষধারণপুর্ববক 

সপ 

র্ শা 
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সতত শিবলিঙ্গের অচ্চন। এবং শতরুদ্রিয় জপ 
.করিতে লাগিলেন। হে মুনে! কঠোর তগস্তায় 
/নিরত তপঃকুশ পঞ্চ সহআসঙ্যক সেই দবিজগণ 
!দেবদেবের পুনরাগমনবাত্তী শ্রবণে আনন্দে 
পুবকিত হইয়া তাহাকে দর্শনাথ দণ্ডখাতঠীর্থ 

হইতে আগমন করিয়াছিলেন। আর মন্দা. 
কিনীতীর্থ হইতে একমাত্র শিবারাধন নিরত, 
পাণুপতব্রতাবলঙ্গী অধুতসঙ্ঘযক, কাপাল:মাচন 
ীর্ঘ হইতে সপ্তশত, ঝণমোচন তীর্থ হইতে 
খিশতাধিক সহ) বৈতরণী তীর্থ হইতে পঞ্চ. 
সহজ; পুথুক্তৃক খনিত পুখদরক কুণ্ড হইতে 

“ ভ্রয়োদশাধিক শত; মেনকাপ্মর কুণ্ড হইডে 
+ ব্রিশত; উর্ধাশী কৃণ্ড হইতে ত্রিশতাধিক।সহশ্র; 
* প্ররাবতকুণ্ড হইতে ত্রিশত; গন্ধর্বাকৃণড হইতে 
* সপ্তশত; অন্পরাহুওড হইতে বিশত ; বষেশ- 

তীর্থ হইতে ব্রিশত এবং নবতি) যক্ষি' কু 
. হুইতে ব্রিদশংবিক সহত্র; লক্ষ্মীতীর্থ হইতে 
 ষোড়ণ শত) পিশাচ-মোচনতীর্থ হইতে সপ্ত 
সহ; পিতকুণ্ড হইতে শত; ধবডীর্ঘথ হইতে 
ছয় শত) মানস সরোবর হইতে ত্রিশত ও 

-বিংশতি; বাস্থুকি হুদ হইতে দশদৃহত্র ; জানকী 
কুণ্ড হইতে অষ্টশত); গৌতমকণ্ড হইতে 
নবশত ; দুর্মতিসংহত্কুণ্ড হইতে একা?শ শত 
এবং অগিনদীর সভ্োদস্থান হইতে সঙ্গমেশ্বর 
স্থান পর্যন্ত গঙ্গাতীরনাসী পঞ্চশতাবিক অইাদশ 
মহত্র ও পণপবাশং সংখ্যক বারণ ণণ হস্তে 
জলসিক্ দুর্্া অক্ষত, উংকৃষ্ট পু'প, ফল ও 
হুগঞ্ধ মাল্য ধারণ করত জয়োক্তি পুরঃমর 
মঙগলহৃক্ত ছারা দেবদেব মহেশ্বরকে স্ততিবাদ 
করিয়। পুনঃপুনঃ প্রণাম করিতে লাগিলেন। 

. অনন্তর ভগবান্ শু হর্ধসহকারে তাহাদিগকে 
অতরপ্রদানপুনধক কুশলবার্তা জিজ্ঞামা করিলে 
তাহার কৃতাঞলি হইয়া কহিলেন, হে নাথ! 
.গ্ামরা যধন ভবধীয় ক্ষেত্রে বাস করি, তখন 
'সততই আমাদিগের কুশল ; বিশেষ শ্রুতি- 
নিচ থাহার স্বরূপ বর্ণনে অক্ষম, মরা তাদৃশ 

নাকে আাজ সাক্ষাৎ নয়নগোচর করিলাম । 
ভব্দীয় ক্ষেত্রে পরাসুধ, 

্ |, 
তাহার্দিগেরই অবস্থান 0 
“এ তন্কু তা স্+% 

১ ছাল পা পাকি পতুপ 

নিরস্তর অকুশল হইয়া! থাকে এবং চতুর্দশ 
তুবনও তাহাদিগের প্রাতি পরাহ্থুখ। হে ভুজগ- 
ভূষণ! যাহাদিগের জুদয়ে সর্ধ্দা কাশী বিরাজ- 
মান, সংসাররূপ সর্পবিষ তাহাদিগকে অভিভভুত 
করিতে পারে না। “কাশী” এই দ্াক্ষর মন্ত্র 
গর্তরক্ষাকর মণিশ্বরপ; যাহার কণ্ঠে মন্ত্র 
সতত উচ্চারিত হয়, তাহার আর অকুশল 
কোথায়? যে মানব, 'কাশী” এই ছ্ধাক্ষরমন্ত্ররপ 
অমৃত পান করে, সে ব্যক্তি নশ্বরদরশ! অতিক্রম 
করত অমর হইয়া থাকে । যে ব্যক্তি 'কাশী' 
এই বদ্িয় শ্রবণ করে, তাহাকে আর গর্ভ- 
নিষস্িণী বাচা কর্ণগোচর করিতে হয় না। 
হে চনশেখর! যাহার মণ্তকে একবার দৈব- 

খোগে বাধুগালিত কাশীধুলি পতিত হয়, 
হার মন্তকও চন্দকলায় অন্বিত হইয়া 
থাকে। প্রসঙ্গাধীনও একবার আনন্দকানন 
যাহার নেত্রপথে পতিত হয়, তাহাকে পুন- 
বার ভুমগ্ডলে জন্মগ্রহণ বা শ্বশানভূমি নিরী- 
ক্ষণ করিতে হয় না। যে ব্যপ্তি, কি গমন 
সময়ে, কি অবস্থান সময়ে, কি নিদ্রীবস্থায় 
কি জাগ্রৎ অবস্থায় “কাশা” এই মহামন্ত্ 

, জপ করে, তাহার আর কোন ভয় থাকে 
| না। যে মানব “কাশী” এই বীজমন্র হয়ে 
ধারণ করে, তাহার সমুদয় কর্মবীজ বিনষ্ট 
হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি যে কোন স্থানে 
অবস্থিত থাকিয়! “কাশী, কাশী, কাশী” এই 
মন্ত্র জণ করে, তাহার সম্মুখেই খুক্তি প্রকাশ 
পয়। হে ভব! এইকাশী সাক্ষাৎ কল্যাণ- 
মরা, আপনি কল্যাণময় এবং ভার্মীরথীও 
সাক্ষাৎ কল্যাণস্বরপা; অপর কল্যাণকর বস্তু 

আর কুত্রাপি নাই। পার্ক্তীপতি ভগবান্ 
হর, সেই ত্রাহ্ষণগণের ক্ষেত্রতক্তিসমন্থিত 
তাদুশ বাক্য শ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইয়া 
প্রধুল্লা$ঃকরণে কহিলেন, হে ছিজপুনবগণ | 
তোমরা ধন্য) কারণ, অতি পবিত্র মদীয় 
ক্ষেত্রে তোমাদিগের যখন ঈদৃশী ভক্তি উদিত 
হইয়াছে । জানিলাম, তোমরা এই ক্ষেত্রে 

হতু রজঃ ও তমোগুণণুহ। হইয়ানে 587৮৮ 



সত্বময় হইয়াছ ; আর সংসারসমূদ্র 
পতিত হইবে না। যাপ্ধার৷ বারাণসীর ভক্ত, 
নিশ্চয় তাহারা ভক্তি করিয়! থাকে 

এবং তাহারা জীবনুক্ত &৪ তাহাদিগের উপরই 
মোক্ষলক্ষমী কটাঞ্ষপাত করিয়! থাকেন। যে 
সকল লোক, কাশীস্থ যে কোন শ্বুদ্র প্রাণীর 
সহিতও বিরোধ করে, তাহারা সমুদয় বন্তুধা 

বামীর সহিত ও আমার সহিত বিরুদ্ধাচরণ 
করিয়৷ থাকে। যেব্যক্তি,. বারাণসীর নাম- 
নিচয় শ্রবণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করে, 

 নিঃসন্দেহ সে, নিখিল বক্ষাগুকে আনন্দিত 

করিয়া থাকে । যে সকল মানব, এই আনন্দ- 
কাননে বাম করে, তাহারা অপাপ হইয়া 

আমার ক্ষেত্রে বাস, আমার প্রতি ভক্তি ও 
মচ্চিহ্ন ধারণ করে, তাহাদিগকে মোক্ষোপদেশ 
দান করি। যাহাদিগের জদয়মধ্ নির্নাণমুক্তি- 
দায়িনী বারাণসী বিরাজ করে, তাহারা, মোক্ষ- 
লক্ষমীকর্তক আলিঙ্গিত হুমা মংসনিধানে 

অবস্থান করিয়া থাকে । সাক্ষাৎ মোক্ষগন্্মী স্বরপা 
এই বারাণসীতে স্বর্গলক্ষমীপ্রাধী যে সকল ব্যক্তির 
অভিরুচি হয় না, তাহার নিঃসন্দেহ পতিত। 

হে দ্বিজগণ! কাশীপ্রাথী মানবগণের মদীয়ানু- 
গ্রহে চতুন্দর্গফল কিন্গরের হ্যায় সন্নিহিত থাকে। 
আমি এই আনন্দকাননে প্রজ্বলিত দাবানলের 
হ্যায়, জীবগণের কর্মববীজ সকল দগ্ধ করিয়া 
থাকি; তাহার আর অঙ্থুরিত হইতে পারে 
না| এই কাশীধামে গ্ভতত বাস ও যতাতিশয় 

“সহকারে মদীয় পুজা করা কর্তব্য; তাহ 
হইলে কলি ও কালঝে পরাজয় পুর্নদক মুক্তি- 
রূপ অঙ্গনার সহিত বিহার করিতে পারা যায়। 
যে মু, কাশীতে উপস্থিত হইয়াও আমার সেবা 
না করে, তাহার মোক্ষলক্ষমী করতলগত হইলেও 
তুরায় বিলুপ্ত হইয়৷ ধাকে। হে ব্রাহ্মণগ্ণ! 
তোমরা যখন মদীয় ভক্তিচিহ্ন ধারণ করত 
কাশীধামে অবস্থান করিভ্ছে, তখন তোমরাই 
ধন্ত ; আমি ও এই বারাণমী সতত তোমাদিগের 

_স্থদয়স্থিত। আমি তোমাদিগকে বরদান করিব, 

ক বদ তা 

দ্ধ ু  

তোমরা যথেচ্ছ বর প্রীর্ঘনা কর। যেহেতু: 
তোমরা আমার অতভিপ্রিয় ও কানীক্ষেত্রে- 
সন্ন্যাসধর্শ্ম গ্রহণ করিয়াছ। তখন সেই সকল '' 

শে 

এ শা পি পা নিলা 

দ্বিজগণ, শঙ্করের বদনরূপ ক্ষীরসাগর হইতে . 
সমুভূত বচনন্রধ! পান করিয়া প্রফুল্লান্তঃকরণে 

কহিলেন, হে উমাপতে ! হে মহেশান! হে 
সন্বজ্ঞ! হে ভবতাপহারিন |! কাশীধাম ধেন 
কখনই আপনা কর্তৃক পরিত্যক্ত ন1 হয়, কখনই 
যেন কাঁশীধামে ব্রাহ্মণবাক্যে কাহারও মুক্তি- . 
বিদ্বকর অভিসম্পাত সফল ন| জয়, আপনার. . 
পাদপদ্ে আমাদিগের অচল! ভক্তি থাকে এবং 
কলির অবসান পধ্যস্ত যেন আমরা এই স্থানে 

হে ঈশ! অন্ত বরে. 
আমার হুদয়মধ্যে বাস করিয়া থাকে। যাহার! | প্রয়োজন নাই, এই বরই দ্দিন। হে অন্ধক", 

বাস করিতে পারি। 

রিপো! আর এক প্ৰর প্রার্থনা করিতেছি, 
অবহিষ্চিতে শ্রবণ করুন। আমরা ভক্তিভাবে - 
আপনার প্রতিনিধিন্বরূপ যে মকল লিগ্র প্রাতি- 

চিত করিয়াছি, তাহাতে আপনার মানিধ্য 
থাকৃক। দ্বিজগণের তাদৃশ নাক্য শ্রবণ ভগবান্ 
পিনাকী, “তথাস্তু" বলিয়া “তোমাদের জ্ঞানো- 
দয় হইবে” পুনরায় ।এইরূপ বরপ্রণানপূর্ধবক 
কহিলেন, হে দ্বিজগণ! শ্রথণ কর, আমি তোমা- : 
দিগকে হিতোপদেশ করিতেছি) তোমরাও 
নিশ্চয় তাহা প্রতিপালন করিবে। মুক্তিপ্রার্ধী- 
দিগের প্রতিদিন উত্তরবাহিণীর সেবা, অতি 

যহ্থে লিঙ্গপুজা এবং ইব্িয়স্যম, দানক্রিয়া ও 
জীবগণের প্রতি করুণ৷ প্রকাশ করা বিধেয়। 
কাশীবামীদিগের কর্তব্য এই রহন্তবিবয় প্রকাশ 
করিলাম। আর নিরম্তর পরের হিতাভিলাষ 
করিবে, কাহারও প্রাতি কট্বাক্য ব্যবহার 
করিনে না এবং যেহেতু কাশীতে অনুষ্ঠিত পাপ 
ও পুণ্য উভয়ই অক্ষয় হয়, সেই হেতু জিগী. 
ষানুব্ধিতে মনেও কখন পাপসঞ্চয় করিবে না। 
অন্তস্থানকৃত পাতক কাশীতে ও কাশীতে:কৃত-. 
পাতক অন্তরহে বিনষ্ট হয় এবং অন্তগূহে 
অনুষ্ঠিত পাত়ক পিশডিনরকভোগের কারণ 
হইয়৷ থাকে; কিন্তু অস্তগ্ঁহের বাহিরে সধি্ভ: 
হইলে তঁ নরক ভোগ করিতে হয় না। কাষ্টী-... 
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: কৃত কর্মের ফল কোটী কল্সেও খিনাশপ্রাপ্ত হয় 
না। কাশীপাতকী ব্যক্তি, ত্রি-অমুত বর্ধ রুদ্র 
শশা লা করিয়া কালযাপন করে। যে 
): খ্যকি, বারাণীতে বাস করিয়া নিরন্তর পাপ- 
* কার্ধ্যে রত থাকে, সে ত্রিংশংসহত্র বধ পিশাচ- 
£ যোনি ভোগ করত পুনরায় কাশীবাসী হইয়া 
, অনুত্তম জ্ঞানলাভ করিয়া, অনুত্তম মুক্তিপদ 

প্রাপ্ত হয়। হে দ্বিজসতমগণ! যাহারা এই 
কাশীধামে প্রত্ত ছৃক্ষার্য করিয়া কাশীর বহি- 
ভাগে পঞ্চ প্রাপ্ত হয়, তাহাদিগের যেরূপ 
গতি, বলিতেছি শ্রবণ কর । আমার যাম নামক 
বিকটাকার ক্রুরকন্দ্া কতকগুলি গণ আছে, 
তাহার কাশীপাতকীদিগকে অগ্রে অগ্নির 

_ স্উ্ভাপে মুষা নামক পত্রে দ্রবীভূত করিয়া 
থাকে ; পরে বর্ধাবালে ছূর্গম জলময় পুর্ব্বদিকে 
লইয়া গিয়া ভীষণ জলমধ্যে নিমগ্ন করে, 
তথায় দিবানিশি পক্ষযুক্ত জলৌকা, জলোদগত 
ভূজঙ্গম ও ছুনিবার মশকগণ তাহাদিগকে 
দংশন করিয়া থাকে। অনন্তর, শীতঞ্ধতুতে 
হিমালয় পর্তে লইয়া মায়। সে স্থানে 
তাহারা ভোজন ও আনরণবিহীন হইয়া! 

. অহোরাত্র অসীম রেশ ভোগ করে। অতঃপর 
' প্রচণ্ড প্রীন্মসময়ে বৃক্ষবিহীন জলশৃন্য মরু- 
ভূমিতে লইয়া যায়। তথায় পাপিগণ, নিরন্তর 
পিপাসাকুল হইয়! তীব্র দিবাকরকরে কিঃ 
হইতে থাকে। মদীয় গণগণ, এইরূপে 
অনন্তকাল অনন্ত যন্ত্রণা দিয়া পরে পুনরায় 

এই স্থানে আনয়নপুর্বাক মহাকালসহিধানে 
তাহাদিগের পাপকাধ্যের পরিচয় প্রদান করিয়া 
থাকে । তথন মহাকাল, অবলোকন পুর্বক 

তাহাদিগের ছুক্ধতকণ্্ম মার্জিত করিয়া, সেই 
ুধাতৃষ্তার্ত জীর্ণশীর্কলেবর বন্সরবিহ্বীন পাপী- 
দিগকে ভন্তান্ত রুদ্রপিশাচদিগের সহিত মিলিত 
করিয়! থাকেন! অনস্তর তাহারা, ভৈরবানু- 
চর রুদ্রপিশাচ হইয়া সর্বদা নুধাতৃষাদিজনিত 
নিরতিশয় রেশ ভোগ করে। কেবলমাত্র 

৫ কদাচিৎ, কুধিরমিশ্রিত আহার প্রাপ্ত হইয়া 
. থাকে এবং. র্রি-জযুত বর্ধ এইপ্রকার অতিহ্রখে 
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শ্বশানস্তত্তের চারিদিক গলরজ্জুতে আবদ্ধ 
রহিয়! কালক্ষেপ কাঁঁর। অতি পিপাসাকুল 
হইলেও জলবিন্দু স্পর্শ করিতে পারে না। 
অতঃপর কালভৈরবে্ই দর্শন হেতু নিষ্পাপ 
হইয়া এই কাশীধামে পুনরায় জন্মগ্রহণ পূর্বক 
মদীয়াজ্দায় বিমুক্ত হইয়া থাকে। অতএব 
যাহারা মহাকল ইচ্ছা করিবে, এইস্থানে বাক্য 
ও মন্রে দ্বারাও পাপকারধ্য তাহাদের করা 
উচিত নহে, সতত সম্মার্গে অবস্থিতি করিবে। 
এই বারাণমীক্ষেত্রে ঘোর পাপাচারী ব্যক্তিও 
দেহত্যাগ করিলে মদীয় কুপায় পরমগতি লাভ 
করে। এইস্থানে যে মদীয় ভক্ত, অনশন ব্রত 
করিতে পারে, শতকোটা কঙ্পানস্তর হইলেও 
তাহার আর সংসারে আসিতে হয় না। অথ, 
দেহ ও পরিচ্ছদাদি সমস্ত বস্তই নশ্বর জানিয়া 
ভব্শুয়ভগ্ভন কাশীধামের সেবা কর! কর্তব্য ! 
আমি, ঘোর কলিমুগে সর্বপাপপ্রণাশিনী 
বারাণসী পুরী ভিন্ন প্রাণীদিগের আর প্রায়শ্চিত্ত 

| দেখি না । কাশীতে প্রবেশমাত্র সহত্রজন্মার্জদিত 
পাপপ্4৪ বিন হইয়। থাকে । যোগী, সহ 

সহজ জন্ম যোগাভ্যাস করিয়। যে মুক্তিলাভ 
করেন, কেবল এই স্থানে নৃত্যু হইলেই 
মানব তাদুশ মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয়! এই 
অবিশুক্তক্ষেত্রে যে সকল তির্ধযকৃজাতিও বাম 

করে, তাহারাও সময়ে নিধনপ্রাপ্ত হইয়। পরম- 
গতি লাভ করিয়া থাকে । যে সকল মোহান্ধ- 
মানব, অবিশুক্তক্ষেত্রের সেবা না করে, তাহার 
বারংবার ঝিষ্টা, মুত্র ওরেতোমধ্যে বাস করিয়া 
থাকে। যে জ্ঞানী ব্যক্তি, কাশীতে শিবলিহ 
প্রতিষ্ঠা করে, শতকোটা বধেও তাহার পতন 
হয় না। সময়ে গ্রহ ও নক্ষত্রগণেরও নিশ্চিত 
পতন আছে, কিন্তু যাহারা এই স্থানে 
প্রাণত্যাগ করে, তাহাদের আর পতন 

লই। যে মানব ব্রহ্হত্যা করিয়াও পশ্চাৎ 
অনুতপ্ত হইয়া কাশীধামে প্রাণত্যাগ করিতে 
পারে, নিঃসন্দেহ সেও মুক্তিলাভ করিয়া 
থাকে। যে সকল রমণী পতিব্রতা ও আমার 

প্রতি ভক্তিমতী, হে বিপ্রগণ! তাহারা এই; 



চতুঃষক্টিতম অধ্যায়। 

স্থানে মৃত হইলে পরমগতি প্রাপ্ত হয়। এই 
কাশীধামে এক জন্মেই মু হইয়া থাকে, 
অতএব ইহা পরিত্যাগপুব্ষক অন্য তপোবনে 
গমন করা কর্তব্য নহে। £ হে দ্বি্গণ! আমি 
এই স্থানে জীবগণের মৃত্যুসময়ে তারকরঙ্গ 
উপদেশ করিয়া থাকি, তখন তাহার! তাহাতে 
তন্ময় হয় । ষে ভক্ত সতত আমাকে ধ্যান করে 

ও সমুদয় ক্রিয়াফল আমাতে অর্পণ করে, এ 
স্থানে তাহার যাদৃশ নুক্তিলাভ হয়, অন্ত কুত্রাপি 
তাদবশ হয় না। মৃত্যুকে স্থিরতর, সংসার- 

* গতিকে অনুখদায়িনী ও আগস্থ সমস্ত বিষয়কে 
নশ্বর জানিয়া কাশীকে আশ্রয় করা বিধেয়। 
যাহারা কায়মনোবাক্যে কাশীকে আশ্রয় 
করে, সেই বিশুদ্বাচিন্ত ব্যক্তিগণকে নির্বাণলক্্মী 
স্বয়ং আশ্রয় করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি, 
শ্তায়োপার্জিত অর্থদ্বার! কাশীবাসী এক ব্যক্তির 
শ্লীতিসাধন করিতে পারে, মে আমার সহিত 

২৮ 

যদি শিবলিঙ্গের অর্চনা করে ও কেহ অন্তবিধ 
তপোনুষ্ঠান করে, তাহা হইলে উভয়ের মধ্যে 
লিঙ্গোপাসক ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ বলিয়৷ গণ্য হয়। 
অন্তাত্র কোটা গোদান ও কাশীতে একাহমাত্র 
অবস্থিতি, এই হুইয়ের মধ্যে কাশীবাসই 
উতক্ু্ । অন স্বানে কোটা ব্রাহ্মণ ভোঙঞন 

করাইলে যে ফল, এই স্থানে একটামাত্র 
ভোজিত হইলে সেই ফল হইয়৷ থাকে। 
হ্ধ্যগ্রহণ সময়ে কুরুক্ষেত্রে তুলাপুরুষ্দানে 

ও কাশীতে মুষ্টিভিক্ষাদানে তুলল ফল লাভ 
হয়। এই স্থানে আমার পরমজ্যোতির্শয় 
মুর্তি অনস্তলিঙ্গরপে সত্যলোকার্দি অতিক্রম 
করিয়। পাতাল পর্যন্ত অবস্থিতি করিতেছে। 
পুথিবীর প্রান্তভাগে অবস্থিত থাকিয়াও যাহারা 
কাশীস্থিডু শিবলিঙ্গ স্মরণ ঝরে, তাহারা মহৎ, 
পাঁপরাশি হইতে নিক্কতি পায়। যে ব্যক্তি, 
এই স্থানে আমাকে দর্শন, স্পর্শ ও অর্চনা 

ত্রিভুবনকে প্রীত করিয়া থাকে । হে দ্বিজগণ! | করে, সে পরম জ্ঞান লাত করিয়। আর জন্ম- 
যে মানব, নির্বাণনগরীস্থিত যে কোন ব্যক্তিকে | গ্রহণ করে না। 
নন্তষ্ট করে, আমি স্বয়ং তাহাকে সন্তষ্ট করিয়। 
থাকি | রাজবি দিবোদাস, ধর্মানুসারে 

যে ব্যক্তি, এই কাশীধামে 
আমাকে পুজা করত স্থানান্তরেও প্রাণত্যা 
করে, সে জশ্মান্তরে আমার সাক্ষাৎকার পাইয়া 

কাশীপুরী পালন করিয়া! সশরীরে মদীয় পদ | নিমুক্ হয়। ভগবান্ শঙ্গর, দ্বিজগণকে এইব্ূপ 
প্রাপ্ত হইয়াছে, যাহাতে আর তাহাকে ভব- | | ক্ষেত্রমাহাত্ম্য বলিয়া তাহাদিগের সমক্ষেই অস্ত- 

' যাতনা ভোগ করিতে হইবে না । এই স্থলে | দীন করিলেন। সেই দ্বিজগণ সাক্ষাৎ বিরূ- 

একজন্সেই যোগসিদ্ধি, জ্ঞান ও মোক্ষপদপ্রাস্তি । পাক্ষকে প্রত্যক্ষ করিয়া হপ্ীন্তঃকরণে নিজ নিজ 
হয়, অতএব ইহা৷ পরিত্যাগ করিয়া তপস্তার্থ । ভবনেপ্রস্থান করিলেন । অনভ্তর, তাহ'রা কপা- 

অন্াত্র গমন করার প্রয়োজন নাই। মানব, নিধি সর্সজ্ঞ শুর তাদৃশ বাক্যে বিশ্বস্ত হইয়া 
মোক্ষকে অতি দুর্লভ শী সংসারকে ভীষণ অন্ত কার্ধ্য পরিত্যাগপুর্বক শিবলিন্গেরই অর্চন! 
জামিয়। :প্রস্তরাঘাতে চরণদয় খগ্জ করত এই 
স্থানেই সময় প্রতীক্ষা করিবে। দুর্বুদ্ধি 
ব্যক্তিগণ কাশী পরিত্যাগপুর্বক যখন অন্াত্র 
গমন করে, সেই সময় মদীয় দৃতগণ, করতালি 
দিয়। তাহাদিগকে উপহাস করিতে থাকে। 
অনুস্তম সিদ্ধিক্ষেত্র পবিত্র বারাণসী পরিত্যাগ 

- করিয়া ম্মানাস্তরে গমন করিতে কাহার ইচ্ছা 
হয় মানব, আন্তাত্র মহাদান করিয়া যে 
ফললাভ করে, এই স্থানে কাকিনীমাত্র দান 

এজজিলে তাদশ। ফল হয়। এই স্যানে কেহ 

করিতে লাগিলেন। স্বন্দ কহিলেন, যে ব্যক্তি, 
শন্ধাসহকারে এই উতরুষ্ট উপাধ্যান পাঠ 
করেন বা পাঠ করান, তিনি নিপ্পাপ হইয়। 
শিবলোকে বিরাজ করিয়া থাকেন। 

চতুহযষ্টিতম অধ্যায় মমাণ্ড ॥ ৬৪ | 



১৪ 

পঞ্চযষ্ঠিতঘ অধায় । 
পরাপরেশ্বরাদি লিঙ্গোৎপতি বিবরণ । 

বন্দ কহিলেন, হে কুস্তযোনে! জোষ্ে- 

সের, পর্ণানেস্বর, শ্রসথেস্বর.ও কণীদেস্বর 
আর কিঞ্িছুরে মই মাওুকেশ্বর, বাভ- 
বেয়ে্বর, শিলবৃততীশ্বর, চ্যবনেশ্বর, শালেশ্বর, 
কায়নেশ্বর, কলিঙ্গেশ্বর, অক্রোধনেশ্বর, কপোত- 

" স্বরের চতুর্দিকে যে সকল শিবলিঙ্গ আছে, 
* ভীহাদের সংখ্যা পঞ্চসহত্র; মুনিগণ তাহা- 
দের নিকট পরম সিদ্ধিলাত করিয়া থাবেন। | মাগধেয়েশ্বর,জাতৃকর্ণেশ্বর,জাম্বুকেশ্বর,জাতুহীশ্বর, 

1. জ্যোষ্টস্বরের উত্তরে পরাপরেহ্বর নামক মহ২ : জলের, জানেস্বর ও জালকেন্বর প্রভৃতি অধু- 
+; এক শিবলিঙ্গ বিরাজমান ; তাহার অবলোকন | তার্দ শিবলিঙ্গ বিরাজমান আছেন। অতি পবিত্র 

মাত্র নির্মল '্রান্লাভ হয় এবং সেইস্থানেই | জোষ্টস্থানে অবস্থিত শুভপ্রদ এ সকল লিঙ্গের 
“' মাগুব্যেশ্বর নামক অপর এক দিদ্ধিপ্রদ লিঙ্গ | স্মরণ, দর্শন, স্পর্শন, পুঁজন, মনন ও স্তুতি - 

আছেন; তাহাকে দর্শন করিলে মানবের কখ- | করিলে জীবগণকে কখনই পাপ স্পর্শ করিতে 
নই চুর্বুদ্ধি ঘটে না। তথায় সতত শুভপ্রদ | পারে না। কার্তিকের বলিলেন, হে মুনিবর! 
শঙ্করেশ নামে আর এ লিঙ্গ ও ভক্তগণের ৷ একদা জ্ঞেষ্টস্থানে যেরূপ ঘটনা হইয়াছিল, 
সর্ধসিত্ধিদায়ক বৃদনারায়ণ অবস্থিত! সেই | বলিতেছি শ্রবণ কর। মহেশ্বর হেচ্ছাক্রমে 
স্থানেই পরম সিদ্ধিপ্রদ জাবালীস্বর স্রীংজ্ঞক ' বিহার করিতেছিলেন ও মহেশরী কন্দুকত্রীড়ায় 
লিঙ্গ আছেন; প্রাণিগণ তাহাকে নিরীক্ষণ ! তংপরা ছিলেন। তংকালে মহেখ্বরী, স্বীয় 
করিলে কখনই দুর্গতিভোগ করে না। সেই | অঙ্গ পরিচালনে বিশেষ পট্তা৷ প্রকাশ করিতে- 
স্থানেই হুমত্বমুনিপ্রতিঠিত উত্তমতম আনিত্য- | ছিলেন। তাহার নিশ্বাসমৌরভে আকুল 
মুর্তি বি্রাজিত ; তাহাকে দর্শন করিলে কুষ্ট- | হইয়া মধুকরগণ তদীয় দৃষ্টির ব্যাঘাত করিতে- 

বৃততীস্বর, কন্ধেশ্বর, কুম্তলেশ্বর, কত্ঠেশ্বর, তু্ুরু- 
পুঁজিত কুহোলেশ্বর, মতন্গেশ্বর, মরুতেশ্বর, 

ব্যাধিও প্রশমিত হয় এবং ছথায় ভীষণা নামে 
ভীষ্ণরূপিনী ভৈরবী আছেন, ভক্তিভাবে তাহার 
পুজা করিলে ক্ষেত্রের বিপদ্ সকল বিদ্রিত 
হইয়া থাকে । সেই স্থানেই উপজদ্ধনিস্থাপিত 
কম্মবন্ধবিমোচক এক লিঙ্গ আছেন ; মানবগণ 
ভক্তিপুর্ববক তাহাকে সেবা করিলে ছয়মাস 
মধ্যেই দিদ্ধিলাভ করে এবং তথায় একস্থানে 
ভারঘাজেশ্বর ও ঘণ্টাশ্বর নামক দুই লিঙ্গ 
আছেন ; পুণ্যাত্বা লোকের তাহাদিগকে দর্শন 
কর! কর্তব্য। হে কলসযোনে! সেই স্থলেই 
আরুণিকর্তৃক স্থাপিত অপর এক লিঙ্গ 

' আছেন ; তাহার সেবা করিলে সর্ধ্সম্পদৃ 
লাভ হয় ও বাজসনেয়াখ্য যে মনোহর আর 

এক লিঙ্গ আছেন, তাহাকে অনলোকন করিলে 
জনগণের অশ্বমেধের ফল হয় এবং সেই 

রি গানে কঠেশ্বর, কাত্যায়নেশবর, বামদেবেশর, 

(কৌথূমেখর: জগ্িবর্ণেশবর, নৈপ্রবেশ্বর, বত. 

ছিল। কেশবন্ধনম্থলিত নুগন্ধ মাল্যে সেই 
স্থান আবৃত হইয়াছিল। পত্রাবলী-বিরাজী 
তদীয় কপোলদেশে স্বেদবিন্দু নিত হইয়া 
পরম সৌন্দধ্য বিস্তার করিতেছিল। হৃক্ষম-. 
অংশুকরন্ধ হইতে অঙ্গপ্রভ। নির্গত হইতে- 
ছিল। কন্দুকসঞ্চালনে তাহার করতল আরক্ত 
ও কন্দুকান্ুসরণত্রমে নেত্রত্রয় পরিচালিত 
হওয়ায় ভ্রযুগল নৃত্যন্ারী হইয়াছিল। জগ- 
স্মাতা মুড়ানী এইরূপ ত্রীড়! করিতেছেন, 
এমত সময় ভুজ-বল-গর্ব্বিত অন্তরীক্ষচর বিদল 
ও উপল নামক দৈত্যদ্বয় যেন আসন্মত্যু . 
কতৃক প্রেরিত হইয়াই তাহাকে দেিয়া 
অনন্গশরে প্রপীড়িত হুইল। উহারা ত্রিভু- 
বনকে তৃণের স্তায় মনে করিয়! থাকে । এজন্য 
দেবীকে হরণ করিবার অভিপ্রায়ে শাহ্বরী মায়া 
অবলম্বন পূর্বক পারিষদমুর্তি ধারণ করিয়া 
গগনমার্গ হইতে অগ্থিকা-্গিধানে অবতরণ . 
করিতে লাগিল। তথন সর্বজ্ঞ শঙ্কর, স্ই, 
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পঞ্ধর্তিতম 'আধ্যায়। 

কামপীড়িত হুর্বৃত আঁরয়ের নেত্রচাঞ্চল্য 
দর্শনে অভিপ্রায় বন ছুর্মতিনাশিনী 
ছুর্গার প্রতি কটাক্ষ ট করিলেন। অনন্তর, 
মহেশ্বরের অর্ধাঙ্গরূপিষ্ মহেশ্বরী, তাহার 
নেত্রতঙ্গি বুর্বিয়া লেই ক্রীড়াকন্দুক দ্বারাই 
এককালে সেই দৈত্যদ্বকে আহত করিলেন। 
তখন তাহার! বৃস্ত হইতে বায়ুচালিত পরিপরু 
তালফলম্বয়ের স্তায় এবং পর্বত হইতে অশনি- 
তাড়িত শূ্দ্য়ের স্তায়, ঘর্যমান হইতে হইতে 
পতিত হইল । অনম্তর সেই কন্দুক, অকার্যো- 
দ্যত দৈত্যঘয়কে নিপাতিত করিয়। জ্যেেখরের 
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যজ্জভোজী, বঙ্ঞও বেদবিহিত এবং ব্রাহ্মণেরাই 
বেদের, আশ্রয় তখন নিশ্চয়ই দ্বিজগণ ইন্্রাদি 
মুরগণের আশ্রয় ও বল, এ বিষয়ে আর 
বিচাধ্য নাই। এক্ষণে ত্রাহ্মণগণকে যদি 
বিনাশ করিতে পারি, তাহা হইলেই বে 
বিনষ্ট হইল, বেদ বিনষ্ট হইলেই যজ্জ লোপ, 
যজ্ঞ পোপ পাইলেই উহার! নিরাহারে হূর্বল 
হইবে; তখন অনায়ামে উহাদিগকে ভয়. 
করিতে পারিব এবং হুরুগণ পরাজিত হইলে 
আমিই ত্রিভুবনের অধীশ্বর হইঙ্ঈ! তাহাদিগের 
অক্ষয় সম্পদ সকল আহরণ করিব ও নিক্ষ- 

নিকটে সর্বুষ্টনিবারক জ্যোষ্টেশবর নামক ! "টক হইয়া রাজ্যনুখ ভোগ করিতে থাকিব। 
(হে খুনে! সেই দুর্কুদ্ধি দৈত্য, এইবপ, 

করণে উক্ত কন্দুকেশ্বরের উৎপত্তি কম! | স্থির করিয়া পুনঝ্ুয় ভাবিল, ব্রহ্ধতেজঃ” 
শ্রবণ ও তাহার অর্চনা করে, তাহার আর : সম্পন্ন, তপোবলসম্থিত, কে্াধ্যয়ননিরত প্রত্ৃত 
ছুখভয় কোথায়? ঘ্য়ং ভবনাশিনী ভবানী, । ব্রা্মি কোথায় আছে। বোধ হয়, বারাণসী- 

লিরূপ ধারণ করিল । যে মানব, হুষ্াস্তঃ- 

কন্দৃকে্বরভক্ত নিষ্পাপ মান্বগণের সর্ব্বদা 
যোগক্ষেম বিধান করিয়া থাকেন। এ লিঙ্গে 
দেবী পার্ধতীর ভক্তমিদ্ধিপ্রদদ সান্গিধ্য আছে 
এবং তিনি সতত উহার অচ্চনা করেন। 

কাশীধামে যাহারা মহালিঙ্গ কন্দুকেখ্বরকে 
পুজ। না৷ করে, শঙ্কর ও শঙ্গরী তাহাদিগের 

মনোরথ পূর্ণ করেন না। সর্বোপসর্গনাশক 
উক্ত কন্দকেশ্বরের নাম শ্রব্ণমাত্র হৃধ্যেদয়ে 
তমোরাশরির ন্তায় সমস্ত পাপ খরায় বিলীন 
হইয়া থাকে! স্বন্দ কহিলেন, হে মহাতাগ ! | 
ভ্যেষ্েশ্বরের সমীপে যে আশ্্ধ্য বিবরণ ঘটিয়া- 
ছিল, শ্রবণ কর। পুঞ্জন দেবধি ও পিতগণের 

তৃপ্তিপ্রুদ দণ্ডধাত নামক মহাশীল ত্রাহ্মণগণ 
নিষ্ধাম হইয়। পরম তপশ্চরণ করিতেছেন, 
এমত সময়ে হুন্দুভিনিহ্থাদ নামক প্রহলাদের 
মাতুল ছুষ্ট এক দৈত্য মনে মনে চিন্তা করিল, 
কিরূপে দেবগণকে জয় করিতে পারি? উহা- 
দের কি বল, কি আধার ও আহারই বা «কি? 
সেই দৈত্য, ব্বার এইরূপ বিচার করিয়া 
মির্ণ্ করিল, ব্রাঙ্গণই উহাদের অজেয় হইবার 
কারণ। তখন সে, ব্রাহ্মণগণকেই বিনাশ 
করিতে উদ্যত হইল। ভাবিল, যখন দেবগণ 

তেই বহুল ব্রাঙ্গণের বাস; অতএব আগ্রে 

বারাণসীস্থ ঘিজগণকেই সংহার করিয়া পরে 
অন্ত তীর্থে গমন করিব। ষে যে তীর্থে বা যে থে 
আশ্রমে ব্রাঞ্থণ আছে, আমি সকলকেই ভক্ষণ 
করিব। মায়াবী ছুষ্টমতি ছুন্দুভিনিহ্বাদ, কুলো- 
চিত এইরূপ বুদ্ধি করিয়া! কাশীধামে উপস্থিত 
হইয়া দ্বিজগণকে সংহার করিতে আরম্ত 
করিল। দিজগণ আমি? ও কুশ আহরণার্থ 
বনে গমন করিলে যাহাতে কেহ বিদিত না 
হয়, এইরূপে ভক্ষণ করিত। সে বনমধ্যে 
ব্যা্াদি মূর্তি ও জলমধ্যে কুস্তীরাদি মুর্তি 
পরিগ্রহ করিত। সেই মায়াবী, দিবাভাগে 
মুনিবেশ ধারণ পুরর্বক দেবগণেরও অদৃশ্য হইয়া 
মুনিগণের মধ্যে অবস্থান করত তাহাদিগের 
কুটারের ঘার অনুসন্ধান করিয়া রজনীতে ব্যান 
রূপে নিঃশবে ভক্ষণ করিতে লাগিল। একখানি 
অস্থি পধ্যন্ত পরিত্যাগ করিত না। এইরূপে 
সেই ছুষ্ট দানব কর্তৃক অনেকানেক ব্রাঙ্গীণ 
নিহত হুইয়াছিল। একদা শিবরাত্রিতে এক 
শিবভক্ত, জোবদেব্র.* পুজ1 সমাপন করিয়া 
ধ্যানে নিম্গ আছেন, এমত সময়ে বলদর্পির্ত 
দৈত্যবর হুন্দুভিনিহাদ, ব্যা্ররূপ ধারণ পূর্বক 
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'শর্তাহাকে আক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইল; কিন্তু 
এসেই ধ্যাননিঠ, শিবসাক্ষাংকারে স্কিরচিতত 
'স্ক্তুকে অস্সমন্ত্রে পরিরক্ষিত বলিয়া আক্রমণে 
ক্মপারগ হইল । অনস্তর জগতের রক্ষামণি- 
স্বরূপ ভক্তরক্ষায় দীক্ষিত ত্রিলাচন হর, 
ছুম্মতি দৈত্যের অভিপ্রায় বুঝিয়া, সে তাহার 

'বিনাশার্থ যেমন ব্যাভরূপে ধাবিত হইবে, 
অমনি আবির্ভূত হইলেন। তখন সেই ভক্তের 
আরাধিত হি হইতে টা রুদ্রদেবকে 
আগমন করিহত দেখিয়া! সেই দানব ব্যাগগকপে 
পর্বতোপম বদ্ধিত হইয়া যেমন অবজ্জা- 
পুর্ব্বক তাহার প্রতি নেত্রপাত করিল, অমনি 
সর্বজ্ঞ শড়্, সেই বান্রূপী দৈত্যকে | 
বক্ষাবন্ত্রে নিষ্পেষণপুরর্বক তদীয় মস্তকে মুষ্ট্যা- 
ঘাত করিলেন। তখন সেই ব্যাথ, মুষ্টিপ্রহার 
ও কক্ষাপেষণে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া, চাকার 

. শবে ভূমগ্ডুল ও গগনম্গ্ুডল প্রপূরিত করিল । 
'*অনম্তর তপোধনগণ, সেই ভীষণ শব্দে কম্পিত- 

' হ্দয় হইয়! রাত্রিকালে শব্দান্সসারে তথায় 
আগমন পুর্ধক কক্ষ মধ্যে ব্যারূপধারী 
পরমেশ্বরকে নিরীক্ষণ করিয়া প্রণতভাবে জয় 
জয় ধ্বনি করত স্ব করিয়া কহিলেন, হে 

' জগজাত ! আপনি এই দারণ ভর হইতে 
আমাদিগকে রক্ষা করিলেন। হে রশ! হে 
জগদৃঞ্চরো ! এক্ষণে অনু্রহপূর্বক এই স্থানে 
অবস্থান করিয়া “ব্যান” এই নাম ধারণ 
করত এইরূপে সর্ব? জ্যেঠস্থান ও তীর্থবানী 

' আমাদিগকে অন্তান্ত উপসর্গ হইতে রক্ষা 
করুন। দেব সোমশেখর, তীহাদিগ্সের এই 
বাক্য শ্রবণে “তথান্ত” বলিয়া, পুনন্লার কহি- 

' লেন, হে দ্বিজপুজবগণ! শ্রবণ কর। যে 
ব্যক্তি, শ্রদ্ধাসহকারে এই স্থানে এইরূপে 
আমাকে অবলোকন করিবে, নিঃসন্দেহ আমি 
তাহার সমুদয় উপসর্গ দূর করিব। যে মানব, 
এই লিঙ্গ অর্চনাপুর্ধক গমন করে, পধিমধ্যে 
চৌর ব্যাগ্রাদি হইত তাহারকোন আশঙ্কা 

থাকে নাং মানব, মনোহর উপাধ্যান শ্রবণ- 
কি 1 দি স্মরণ করিয়া বারা 

11 কার্য, ন্ 

শদ্দর এই কথা বলিয়া [সই লিঙ্গমধ্যে অন্তহ্থিত 
হইলে বিপ্রগণ বিশ্বয়*্ত হইয়া প্রাুকালে 
্ব স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন! স্ষন্দ কহিলেন, 
হে কুস্তযোনে ! সেই অবধি সেই লিঙ্গ 

করিলে নিশ্চয় রা হইবে! দেবাদিদেব 

ব্যা্রেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে, জোষ্েশ্বরের 
উত্তরে অবস্থিত তাহাকে দর্শন ও স্পর্শ করিলে 
সকল ভয় দূর হয়। যাহারা ব্যান্েশ্বরের 
ভক্ত, মহাক্তর যমকিদ্বরগণও তাহাদিগকে 
ভয় করিয়া থাকে রঃ "জয় জীব” বলিয়া 
আশীব্বাদ করে। এই স্থানে পরাপরেশ্বরাদি 
লিঙ্গের উৎপত্তি বিবরণ শবণ করিলে মানব 
মহাপাতকরূপ কর্দমে লিপ্ত হয়, না। যে 
ব্যক্তি, কন্দুকেশ্বরের উৎপত্তি ও ব্যান্রেখরের 
আবিভাব বৃণ্তান্ত শ্রবণ করে, সে কখন কোন 
উপমর্গে আক্রান্ত হয় না। উল্লিখিত. ব্যাছে- 
শ্ররের পশ্িমে উটজের নামক লিঙ্গ বিরাজ- 
মান আছেন; ভক্তগণের রক্ষার জন্য সমুদ্ভত 
সেই লিঙ্গ অর্চনা করিলে কোন ভর 
থাকে না। 

পপহ্টিতম অধ্যায় সগাপ্ত ॥ ৬৫1 

যট্যষ্টিতম অধ্যায় । 
শৈলেশ্বরলিঙগো পতি । 

স্ন্দ কহিলেন, হে বাতাপিনাশন ! জ্যেষ্ে- 
শ্বরের চতুর্দিকে যে সন্ছল লিঙ্গ আছে, বলি- 
তেছি শ্রবণ কর। জ্যেষ্টেখ্বরের দক্ষিণে 
অপ্নরাদিগের এক শুভলিঙ্গ আছেন, সেই 
স্থানেই তাহাদিগের সৌভাগ্যোদক নামে এক 
কুপ অবস্থিত। নরই হউক বা নারীই হউক, গর 
কৃপে স্সানাস্তে অপ্গরেশ্বরকে সন্দর্শন করিলে 
দ্রৌর্ভাগ্য ঘটে না। তথায় বাগীর নিকটে 
কুন্ুটেশ নামে অপর লিঙ্গ আছেন; তাহাকে 
পুজা করিলে পুরুষের কুটুন্ন বর্ধিত হয়। 
জ্যেষ্টবাপীর নিকটে প্রিতামহেখবহ লিঙ্গ ; মানব 
তধায় শ্রাদ্ধ করিয়া! পিতৃগণের ৃপতিাধন। 
হি 

সমু আর ৪ 
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করিবে। উক্ত পি রের নৈর্ধত কোণে 
পিতৃগণের পরম তৃপ্তিষ্্দ গ্রদাধরেশ্বর নামক 
লিঙ্গ আছেন; হে মুনে | জোঠেশবরের নৈর্ধত- 
কোণে ঝুমুকীশ্বর সংক্টক অপর এক লিঙ্গ 
অবস্থিত; যত্বাতিশয় সহস্থাবে তাহার অর্চন। 

করিলে এবং তত্রত্য বান্থকিকুন্তে স্বানদানাি 
করিলে বান্ুকীশ্বর প্রভাবে সকলের সর্পভয় 
দূর হয়। যে ব্যক্তি লগপঞ্মীতে সেঈ 
বান্নকীকুণ্ডে স্নান করে, তাহার আর সর্পবিষ 
ইইতে কোন ভয় থাকে না। গে ব্যক্তি 
বর্ধাকালে নাগপপমীতে তথায় যাত্রা" করে, 

এবং তাহার পূর্বদিকে গ্রন্বর্দ্কুণ্ড। যে মানব, : 
উক্ত কুণ্ে স্বানানস্থর গম্ধর্কেশ্বরের অর্চনা এবং 
তথায় ভক্তিপুনর্বক বিবিধ দান ও দেবপিতুগণের 
তর্পণ করে, সে গন্ববর্বগণের সহিত পরম 
মুখে কালযাপন করিয়া ধাকে। উক্ত গন্ধর্ষে- 
বরের পুন্ঘভাগে কর্বোট নামক নাগ, কর্কট 
বাপী ও কর্কোটেশ্বর নামক লিঙ্গ আছেন, 
যে ব্যক্তি, এ বাগীতে স্ান করিয়। কর্কোটেশ্বর 
ও কর্বোট নাগকে অর্চনা করিভে পারে, 
তাহার পরম হৃখে নাগলোকে বা্গি হয়। যাহার! 
কর্লোটবাপীতে উদককারধ্য সম্পাদন করিয়া 

নাগগণ তাহার বংশের প্রতি সতত প্রসন্ন | কর্কোট নাগকে অবলোকন করে, তাহাদের 
থাকে। উক্ত কুণ্ডের পশ্চিমে ভক্তগণের | শরীরে কি স্থাবর, কি জঙ্গম, কোন বিষয়ই 
সর্বসিদ্দিপ্রদ তক্ষকেখ্বর নামক লিঙ্গ আছেন ; 
সযতে তাহার পুজা করা কর্তব্য। রি 
তাহার উত্তরে তক্ষক নামক কুণ্ড) উহ হছে 

৷ মপারিত হয় না। ঞকর্কোটেগরের পশ্চিমে 
ুন্দুনারীগবর নামে যে লিঙ্গ*আছেন, তাহাকে 
অর্চন্গি করিলে শক্রুভয় থাকে না। তাহার 

উদককার্ধযয করিলে সর্পভিয় থাকে না! ত্র উত্তরে পুরবেশবর লামক এক লিগ্গ আছেন; 
তক্ষককৃণ্ডের উত্তরভাগে ভক্রগণের ভন্রছারী | যত্র”রঃসর ডাহাকে দর্শন করা কওবা। তাহা 
ক্ষেত্রকৃশলকারী কাপালা নামে টভরব আছেন : ূ  হইলে চতুন্দর্গ ফল লাভ হইয়া থাকে। তাহা- 
উক্ত ভৈরবের মহাক্ষেত্র সাধকগণের পরম; 
সিদ্ধিপ্রদ। ত্থায় সাধন করিলে ছয়মাসে 
সিদ্ধিলাভ হয়। .সেই স্থানে ভক্তবিদ্ববিনাশিনা 
মৃহাতৃপ্ডা নামে চণ্ডী আছেন; স্বীয় অভীইর 
সিদ্ধির নিমিত্ত নানাবিধ উপচারে তাহার পৃ! 
করা কর্তব্য । যে জ্ঞানী মানব, মহাষ্টমীতে 
তাহার উৎসব করেন, তিনি যশস্বী, রীশর্ধ্য- 
শালী এবং পুত্র পৌত্রান্গিত হইয়া! থাকেন! 
মহাতুণ্ডার নি শ্চমে চক্তুসাগরনাপী ; তাহাতে 
স্নান করিলে সাগরচতু্টয়ে স্নানের ফললাত 
হয়। দেই স্থান, চতুঃমাগর নামে মহা- 
প্রসিদ্ধ; তথায় সাগরচতুষ্ট়স্থাপিত চারিটা 
লিঙ্গ আছেন। উক্ত সাগরবাপীর চতুর্দিকৃস্ 
লিঙ্গচতুইয়ের পুজা! করিলে সমুদয় পাতক 
বিৃত হুইয়! থাকে। তাহার উত্তরে ভত্তি- 
সহকারে হরবৃষভকতৃক স্থাপিত বৃষভেশ্বর 
নামে মহালিঙ্গ আছেন; তাহার দর্শনে মানব- 

রই সম্মুখে শুপ্রতীক নামক দিগ্গজপ্রতিষ্ঠিভ 
যশোব্লবিবদ্রক দিগ্গজেগর নামে এক লিঙ্গ 
ও তাহার সম্মুখ হুপ্রতীক নামন্ক মনোহর এক 
সরোবর আছে! যে বাক্তি, এ সরোবরে অব- 
গাহন পুর্বাক সুপ্রতীকেশরকে সন্দর্শন করে, 
তাহার দিকৃপতিহ লাভ হয়। যেই. স্থানে 
উত্তরদ্বার রক্ষার নিমিত্ত ব্জিয়ভৈরবী নামে 
মহাগৌরী অনস্থিতা আছেন; ইষ্টসিদ্ধির জন্ত 
তাহার পুজা করিবে। বরণানদীর দৃক্ষিণতটে 
বিশ্ববিনাশক হুগুন মুণ্ডন নামে ছুই শিবানু- 
চর অবস্থিত থাকিয়া ক্ষেত্রের রক্ষা বিধান 

করিতেছেন। ক্ষেত্রসম্বন্ধীয় বিদ্বনিবারণার্থ 
তাহাদিগকে দর্শন করা কতব্য এরং তথায় 
হুগুনেশ্বর ও মুণ্ডনেশ্বর নামক শিবলিঙ্গদ্বয়কে 

অবলোকন করিলে মানব পরম মুখী হইয়া 
থাকে। হে ইন্লশরো ! অগন্থ্য! পুর্ন্বে বরণা- 
নদীতটে যে এক অভুডু ন্যাপার ঘটিয়াছিল, 

গণের হয়মাসে মুক্তি হয়। বুষভেগ্বরের | অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। একদা পতিব্র্ 
. উত্তরে গন্বর্ষেগুরু নামক শিবলিঙ্গ বিরাজমান মেনকা অদ্রিবর হিমবানকে হুষ্টচিত দেখিয়া 



২৯৪, 

2 বারত্বার উমাকে স্মরণ করত কহিলেন, হে 
**শিরিবর ! হে আধ্যপুত্র! বিবাহের পর হইতে 

“পার্বতী যে কোথায় কিরূপ আছে, কিছুই 
“জ্বানি না। তস্মোরগবিভূষণ, মহাশ্মশান্বাসী 
' দিধাসাঠ বৃষবাহন শঙ্কর যে এখন কোথায়, 
জানিনা। ব্রাহ্মী প্রভৃতি শ্বশন্মরূপা, সন্দ- 
পুজ্যা, কল্যাণহেতু বালিকা যে অষ্টমাতৃকাকে 
বিলোকন করিয়াছিলাম, তীহারাই বা কোথায় ? 
অথবা সেই শুলপাণি অদ্বিতীয়, তাহার 
আর দ্বিতীয় কে আছে? যাহাই হউক, 
হে বিভো! তুমি শঙ্গরীর অনুসন্ধানে প্রবৃশু ৷ 
হও। তখন তনয়! উমার প্রতি পরম স্নেহা- 

কামখওণ 

নীলমণি, অধুত মত গরুড়োদগার রত, 
ন্বকোটী বুদ্ধবিদ্রম রঃ অসংখা অস্টাঙ্গাভরণ, 
সংখ্যাতীত হুকোমল বিবিধ বসন, প্রত 
চামর ও গন্ধদ্রব্য এবং ।অগনন দাসদাসী লইয়! 
গ্রমন করত ব্রণাতীরে উপস্থিত হইয়া দূর 
হইতে কাশধামে দেখিতে পাইলেন। দেখি- 
লেন, উহার ভূভাগ নানাবিধ বত্বরাজিতে 
বিরাজিত, প্রাসাদমাল! হইতে মাণিক্যনিকরের 
জ্যোতি সকল নির্গত হইয়! দিবাকরশোভা 
বিস্তার করিতেছে। মসৌধরাজির উপরিভাগে 
শোভমান স্বর্ণকলসে চতুঙ্দিক্ উদ্ভতানিত হই- 

| তেছে। চতুর্দিকে বৈজয়ন্তী সকল বিরাজমান 

'- আর অন্ত কোন শব গ্রহণ করে না। হায়! 

চুরক্ত গিরিবর, প্রিয়া মেনকার বাকা শ্রবণ : থাকায় যেন অমরাবতীকেও জয় করিয়াছে 
করিয়া সাশ্রলোচনে কহিলেন, হে মেনকে! ; বলিয়া বোধ হয়। অষ্টমহাসিদ্ির অদ্ভুত 
আমি ন্বয়্ংই তাহার অনুমন্ধান করিব; উমাকে : ৃ ক্রীড়াভবনস্বরূপ সেই কাশীধামের সর্ধবিধ 
না দেখিয়া আমি অতিশয় কাতর হহফ্রাছি। ' ফলভারাবনত বনশ্রেণী, কল্পতরুবনের সৌন্দর্্যও 
যেদিন হইতে উম! আমার গৃহ হইতে চলিম্না অপহরণ করিয়াছে। গিরিবর, কাশীর এতাদৃশ 
গিয়াছে, আমার জ্ঞান হইতেছে, সেই দিন ! সয়দ্ধি সন্দর্শম করত মনে মনে অতিশয় 
হইতে কমল! আমার ভবন পরিত্যাগ ' লজ্জিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, প্রাসাদ, 
করিয়াছেন। হে প্রিয়! মদীয় কর্ণযুগল। প্রতোলী, প্রাকার, গৃহ, পুরদবার, বিচিত্র কপাট 
যেদিন হইতে উমার 'বচনামতপানে বঞ্চিত ' ও অটভূমিস্থিত মণিমানিক্যরত্রের সমুজ্জল 
হইয়াছে, হে প্রাণেশ্বরি! সেই দিন অবধি গ্রভায় এই কাশীপুরী যেরূপ সৌন্দধ্যময় হই- ' 

: ধাছে, বোধ হয়, ভূমগ্ডল ও স্ুরলোকের মধ্যে 
বাছা আমার যে দিন হইতে নস্ননের অন্তরাল | কোথাও এবপ স্থান আর নাই। অন্ঠের কথা 
হইয়াছে সেই দিন হইতে মুধাকরের হুধাময় : কি, কুবেরভবন বা বৈকুঠধামেও এ প্রকার 
জ্যোতন্নাও আমাকে অন্তপ্ত করিতে আরম্ত ৷ সম্পত্তি নাই বিবেচনা হয়। ণিরিরাজ মনে মনে 
করিয়াছে। শৈলাধিপতি হিমালয়, এইরূপ ; এইরূপ সম্ভাবনা করিতেছেন, এমত সময়ে এক 
কহিয়া বিবিধ রত্ব ও বসন লইয়া শুভলগ্রে | কার্পটিক (ভিক্ষুক )-'াহার নেত্রপথে পতিত 
শস্করীর অনুসন্ধানে যাত্রা করিলেন। অগল্য হইল। তখন হিমবান, তাহাকে সাদরে 
কহিলেন, হে ষড়ানন ! তিনি কতপ্রকার রত্ব আহ্বানপুর্র্বক কহিলেন, হে কার্পটিকশ্রেষ্ঠ ! 
ও বসন লহয়া প্রস্থান করিলেন, প্রকাশ করিয়া! এই আসনে উপবেশন কর। হে অধ্বগ! 

_ব্লুন। কার্তিকেয় কহিলেন, হে মুনে! ঢুই নিজ নগরের বৃত্বাস্ত আমার নিকট বর্ন কর। 
কৌটা তুল! পরিমাণ মুক্তা, শত তুল! বারিতর এখানে কি অদ্ভুত বিষয় আছে? সম্গ্রাতি কে 
হীরক, নবলক্ষাধিক উত্তম প্রভাসম্পন্ন সহত্- ইহার অধিপতি? তাহার গুণাগুণই বাকি 
বিন্ব অন্তান্ত হীরক, নির্খবল জ্যোতির্ময় দ্বিলক্ষ 
তুলা পরিমিত বিক্রমরত্ু, হে মহামুনে ! পঞ্চ- 
একো পূযাগমণি, লক্ষতুলাপরিমিত পুণ্পরাগ 

রী ৯ গোর অ্থকোটা ই 

প্রকার? যদি তোমার বিদিত থাকে, তাহা 
হইলে এই সকল বিষয় আমাকে বল। হে 
মুনে। সেই কার্পটিক, গিরিবাজের বাক্য শ্রবণ 
করিয়া কহিল, হে রাজেন্র! আপনি আমান 

ই অবস্থান ঘ--- 



শর 

ত 

ব্য তম অধ্যায় 

যে বিষয় জিজ্ঞাসা কাষ্্রীলেন, বলিতেছি শ্রবণ 
করুন; দিবোদাম, স্বর্গযু্ী হওয়ার পর আজ 
পাঁচ ছয় দিন হইল, জ্যীনাথ পার্ব্তীপতি এই 
পুরীভে অধিষ্ঠিত হইষ্াছেন। যিনি ত্রিজ- 
গতের অধিষ্ঠাতা, সর্বাত্রগ ও সর্্যদশী, হে 
মান্দ! আপনি তাহাকে জানেন না? 
আমার জ্ঞান হয়, আপনার হৃদয় প্রস্তর বা 

প্রস্তরাপেক্ষাও অধিক কঠিন; সেই জন্যই 
কাশীর স্ধিষ্ঠাতা গিরিজাপতি বিশ্বেশ্বরকে 
বিদিত নহেন। গিরিরাজ হিমবান্ স্বাভাবিক 

কঠিনাত্বা হইলেও আপনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; 
কারণ তিনি, প্রাণাধিক কন্তা দান করিয়া 
বিশ্বনাথের গ্রীতিবদ্ধন করিয়াছেন! তিনি 
সহজকঠিন হইয়াও কণ্ঠারপ মাল্যদানে | 
বিশ্বস্তুরকে পুজ৷ করিয়! তাহারও গুরু হইয়়া-: 

হতর্জ, 

করিতেছেন, আমি সেরূপ কখন কর্ণেও শুনি : 
নাই। দেই প্রাসাদের ভিত্তি সকল, স্বাভাবিক". 
তেজোময় মণিমাণিকারত্েরে শলাক। ছার 
বিরচিত। এ প্রাসাদে, যেন প্রত্যেকে আট 
মাটটা করিয়া চতুর্দশ ভূবনের ধারণ জন্তাই 
পরম প্রভাসম্পন্ন একশত ছ্বাদশটা স্তস্ত নির্বিত 
হইয়াছে। চতুর্দশ ভুবনের যে সৌন্দর্য, 
এ প্রাসাদে তাহার শত কোটাগ্তণ অধিক। 
স্ুন্তাধার শিল। সকল, প্রভাময় চন্দরকান্ত- 
মণিতে বিরচিত; তচুপরি পষ্ঠীরাগ ও ইব্র- 
নীলমণিময় পুভ্তলিকানিচয়, রত্দীপালোকে 
চভুদ্দিক্ উদ্ভাসিত করিতেছে । তথায় সমূ- 

৷ জ্বল স্কটিক-নিন্মিত পদ্বে স্থুশোভিত শিলা-. 
তলে আরক্তু, নীল, ধলাহিত, গীত ও শ্বেত্ণ 
নানাবিধ রঃ সকল, চিত্রপঞ্ছট চিত্রিতের স্তায় 

ছেন। বেদবেদ্য সেই মহেশরের কার্য কে | মনোহর সৌন্দর্য বিস্তার করিতেছে। কুচিকণ 
বুঝিতে পারে ? তবে আমি সামান্যত্; এই । মাণিক্যরচিত স্তস্তনিচয় যেন অবিমুক্তক্ষেত্রের 
জানি যে, এই জগং তাহার স্ষ্ট। এই মোক্ষলক্মীর অন্কুরবৎ শোভা ধারণ করিয়াছে। 
আমি আপনার নিকট কাশীর অধিপতি ও 
তাহার কিরূপ গুণ, তাহা! কহিলাম ; এক্ষণে 

আপনি যে, এই স্থলে কি অদ্ভুত বিষয় আছে, 
জিজ্ঞাস! করিয়াছেন, তাহাও বলিতেছি শ্রবণ 
করুন। সম্প্রতি সেই পার্বতীপতি শঙ্ধর, 
কাশীলাভে পরম আনন্বিত হইয়া শুভ জোগ্ে- 
শ্বর স্থানে অবস্থিত আছেন। দ্বন্দ কহিলেন, 
সেই পথিক, যখনই গরিরিজার নুধাময় নামাক্ষর 
উচ্চারণ করিতে লাগিল, তখনিই গ্রিরিরাজ, 
অসীম আনন্দলাভ কঞ্ষিত লাগিলেন। যে 
ব্যক্তি, এই ভূমগ্ডলে উমার নামামৃত পান 
করে, হে কুল্ঠযোনে! তাহাকে আর মাতৃত্তন্ত- 

হুপ্ধ পান করিতে হয় না। হে দ্বিজ! যে 
“মানব, "উমা" এই গ্থযক্ষর মন্ত্র অহণিশ ম্মরণ 

- করিতে পারে, পাপাস্বা হইলেও চিত্রপুপ্ 
তাহাকে স্মরণ করিতে পারে না। হিমবান্ 

* সানন্দচিত্তে পুনরায় কার্সটিকের কথ! শ্রবণ 
করিতে লাগিলেন। কার্পটিক কহিল, হে 
প্লাজন্! নির্ববাণনিপুণ বিশ্বকণ্মা, বিশ্বেশ্বরের 

ুনিমিত জনমনি্বাণবায়ক যেরপ প্রাসাদ নির্মাণ 

তথায় শিবাহচরগণ সপ্তসাগর হইতে রত্বসমূহ 
আহরণপুর্ববক পর্দতশৃঙ্গসম ভপাকার করিয়া 
রাখিয়াছে এবং পাতালতল হইতে নাগগণের 
কোষাগারস্থিত অসংখ্য ফণামণি আনয়ন করিয়। 
পর্বতাকার করিয়াছে। সেই প্রাসাদে শিবভক্ত 
দশানন, স্বয়ং রাক্ষলগণ দ্বার! ত্রিকুট পর্বত 
হইতে কোটা কোটী হবর্ণ আনয়ন করাইয়া 
রাখিয়াছে এবং দ্বীপান্তরস্থিত ভক্তগণ, শঙ্বরের 
প্রাসাদ নিম্মাণ হইতেছে শুনিয়া অসংখ্য 
মাণিক্য সকল আহরণ করিয়াছে । অর্নিক কি, 
স্বয়ং ভগবান্ চিন্তামণি, সাহায্যার্থ নিজ চিন্তা- 
সমুদ্ভুত বিচিত্র রত্ররাজি বিশ্বকর্মার হস্তে সমর্পণ 
করিতেছেন। ভক্তগণ, ভক্তিমহকারে প্রতি- 
নিয়ত কললতাসম নানাবর্ণের পতাক সকল 

তথায় সংযোজিত করিতেছে! দি, ক্ীর, ইন্ষু 
ও ঘৃতসাগর, প্রতিদিন পঞ্চামৃতপুর্ণ কলসসমূহ 
দ্বার এবং কামধেন্নু সকল, ভক্তিপুর্ণ হৃদয়ে 
ছয়ংশ্রুত মধুর*্ছ্ধ ছার! লিঙ্গরূপী মহেশ্বরকে 
অভিষিক্ত করিতেছে । ন্বয়ং মলয়াচল, গন্ধ-ৎ 
সাররসে ও কপুররস্তা, কপূর ছারা, তাহার 



বা করিয়া থাকেন। যে শখরালয়ে প্রতিদিন 
টা 12 এইরূপ অপূর্ব ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে, 

ঠা 
ক 

৮. 
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'; হে কঠিনাশয়! আপনি সেই উমাকান্তকে 
রগ নহেন? অদ্রিরাঞ্জ, জামাতার 
জীদৃশ মনি শ্রবণে নিতান্ত লঙ্জিত হইলেন। 
«“ পরে সেই কার্পটিককে পারিতোধিক দানে 
£. বিদায় করিয়া, বিশ্ময়োংকুল্ললোচনে পুনরায় 

মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। অহো! 
"আমি যে কার্প টিকের মুখে সুখকর বিষয় শ্রবণ 
“ করিলাম; ইএতে অতি ভালই হইল। 

ত্রিজগংপতি জামাতার এই স্থানে যেরূপ 
- সম্পতি শুনিলাম ও দেখিতেছি, তাহাতে 

' 'কন্তার জন্বা জামাতার সন্তোষকর যে সকল 

' স্বত্বনিকর আনিয়াছি, তা্। নিতান্তই তুচ্ছ 
ঠা “ বলিয়। বোধ হইতেছে । অগ্রে বিবেচন! রা 
« ছিলাম, জামাতাকে পুর্বে যেরাপ দেখিাছি, 

: এক্ষণেও সেইরূপ ; তিনি সর্্বকম্মুপরাম্মখ, 
' বৃদ্ধ বৃষ্তমাত্র সম্পত্তি, মকলের অপরিচিত 
, বং কোন্ বশে তাহার জন্ম, তাহাও কেছ 

' বিদিত নহেন। অধিক কি, ভাহার ফি নাম, 
কোন্ দেশে জন্ম, কি উপজীবিকা ও কিরূপ 
: আচার, তাহা কেহই জানে না । কেবল নাম- 
 মান্রে ঈশ্বর, কিন্তু রশধ্যশ্চক কোন বস্তই 
নাই। এক্ষণে দেখিভেছি, আমার সেই জামাতা, 
লুমুখ, বেদবেদ্য ও অর্ধজ্ঞ; তিনি দরিদ্র 

.. গ্বণকে নির্ববাণলম্ষী দান করিতেছেন ও সকল 
..কর্খই সফল করিতেছেন) এই সমুদয় জগংই 
তাহার স্থটে। অগ্রে বাহাকে কেহই জানিত 

“লী, তিনি এক্ষণে বেদবেদ্য । সর্বদ। ধাহাকে 

. অনভিজ্ঞ বোধ ছিল, তিনি সর্ববজ্দর বলিয়া পরি- 
জ্ঞাত হইতেছেন। পূর্ন ধাহার একটা নামও 
' খুকেহ জানিত না; এক্ষণে জানিলাম, সমুদয় 
পদার্থের যাহা কিছু না আছে, সকলই তাহার 

 মাম। অগ্রে ধাহার দেশবিদ্িত হয় নাই এবং 
ধাহাকে সর্কবৃত্তিপরাহ্ুখ বলিয়া জানিয়াছিলাম ; 

' এক্ষণে দেখিতেছি, প্ডিনি সর্বাদেশীয় এবং 
গকলেরে: সর্ববৃতিনাত। সমুদয় শ্রুতি এবং 
সৃতি নিকট আচার পরিজঞাত হইয়া 

উপ অং শক শ রজত শাম দে বহি রা - 

ছেন, আমি ভীহাকেই! আচারহীন ভানিয়া- 
ছিলাম। অহো! মদ সেই জামতা, সাক্ষাৎ 
ঈশ্বর ও সর্বৈরশ্ধ্যপ্রদা"ঠা ; তিনি সর্ব্বগুণের 
আধার হইয়াও গ্রণার্তীত ও পরাংপর এবং 
অন্লাচটীন অথচ পরাচীন। আমি ভূধর- 
গণের অধীশ্বর ; উমাপতি নিখিলবিশ্বের 
না। আমার সম্পত্তি পরিমিত, কিন্তু তদীয় 
সম্পত্তি অপরিমিতত ; অতএব আমার আনীত 
উপটৌকনসামগ্রী তাহার নিকট তুচ্ছ। এজন্য 
এক্ষণে আর তাহার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া 
বারাস্তরে পুনরায় আগমন পুর্নক কোন সময় 
সাক্ষাৎ করিব। গিরিরাজ, মনে মনে এই- 
রূপ সিদ্ধান্ত করিয়া সায়ংকালে মহাবল পরা- 
্রান্থ পান্বতীয় অনুচরবর্গকে আহ্বান পুর্ব্বক 
কহিণেন, তোমর! সঞ্চলেই বলবানূ, অতএব 
আমার এক আচ্ছা প্রতিপালন কর। হৃধ্যো।- 
দের মধ্যে তুরায় এক শিবালয় প্রন্তত কর, 
যাহাতে আমি ইহকাল ও পরকালে কৃতার্থ 
হইব। যে ব্যক্তি এই কাশীবামে আসিয়া শিবা- 
লয় দান করে, তাহার ভ্রিলোকবামীদিগকে 
আলম দান করা হয় এবং সে পন্দদিনে মহা- 
তীথে শরঙ্ধাসহকারে যথাবিধি সৎপাত্রে বিবিধ 
মহাদানের ফল লাভ করিয়৷ থাকে । যে ব্যক্তি, 
টা না কগ্িরা ধন্মোপার্জিত ধন ঘ্ারা 
এই স্থানে শস্তুর মহত মন্দির প্রস্তুত করে, 
কমল তাহাকে কখন পরিত্যাগ করেন না। 
যে মানন, বারাণসীতে উপস্থিত হুইয়! শিবালয় 
স্থাপন করে, সে শীর্ণগর্থাশনাদি তপোন্ষ্ঠানের 
ফলভাগী হয় এবং যে ব্যক্তি, আনন্ঈকাননে 
দেবদেবের আলয় নিম্মাণ করিয়া দেয়, তাহার 
মহাপমারোহে সম্পাদিত মহৎ যজ্ঞনিচয্নের 
ফললাভ হইয়া থাকে। গ্রিরিরাজের ঈদৃশ 
আদেশ শ্রবণ করিয়। তদীয় অনুচরগণ যামিনী 
মদ্যে এক অপূর্ব শিবমন্দির প্রস্তুত করিলে, 
শৈলেশ্বর, শৈলেশর নামক চন্্কান্ত-মলিময়, 
এক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তধন, 
তাহার কাম্তিতে সেই শিবালয় উদ্ভাদিত 
হইতে লাগ্গিল। পরে তিনি ঘেই মন্দিরে, 
শসার 1৩ 
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ন্তান্ত ভুধর হইতে শ্বীয় প্রীধান্ঠবাগ্তক 
প্রশস্তাক্ষরশালিনী ক প্রশস্তলিপি বদ্ধ 
করিয়া রাখিলেন || অনন্তর টৈলরাজ, 
অরুপোদয় হইলে 'পঞ্চনদহূদে অবগাহন 
পুর্র্বক কালরাক্জকে নমস্কার ও অঙ্চনা! করিয়া 
তথায় রত্বরাশি রক্ষা করত পার্ধাহীয় নিজ 

অনুচরগণে পরিবৃত হইয়া ত্বরায় স্বপ্কানে 
প্রস্থান করিলেন। অতঃপর প্রীর্তকালে হুগুন 
মুণ্ডন নামক শিবানুচরদ্বয় 'শুভ বরুণানদীন্তটে 
অনৃষ্পুর্কা রমণীয় সেই দেবালয় নিরীক্ষণ 
করিয়া শিব্সশ্লিধানে নিনেদনার্থ আগমনপূর্দাক 
পার্্ঘতীকরধূত দর্পণে নিজ মুখ দর্শনাসক্ত 
মহাদেবকে অবলোকন করত ভ্ুতলে দণগুবহ 

প্রণিপাতপুরঃমর এ্রভদ্িতে অন্ুঙ্জা লাভ 
করিয়৷ কতাগ্রলিপুটে নিবেদন করিল, হে দেব 
দেব! আমরা জানি না, কোন পরম ভগ্তিমান 
বরণানদীতীরে অতি মনোহর প্রাসাদ নিশ্মীণ 
করিরাছে। হে প্রভো। সায়ংকাল পর্যন্ত 
উহার কিছুই দেখি নাই, আক্ প্রাতুকালেই 
দু হইল। তখন ভগবান শঙ্কর, তাহাদিগের 
বাক্য শ্রবণ করিয়! পার্বতীকে কহিলেন । অসি 
নগেক্সনন্দিনি! আমি যদিচ সর্বজ্ঞ, সমুদয় 
বৃতান্তই বিদিত আছি; কিন্তু তথাপি চল, 
অবিদিতের স্ায় আমর! সেই প্রাসাদ দেখিতে 
গমন করি। হে মুনে! মহেখ্বর এই কথ! 
বলিয়া পার্বতী ও অনুচরগণের সহিত মহং- 
রথে আরোহণপূর্ক প্রাসাদদর্শনে উত্মুক 
হইয়া স্বতবন হইতে ক্লিতি হইলেন। অনন্র 
শশাঞ্ষ্শখর, বরণাতটে একরাত্রমধো নির্মিত 
অতীব রমসয় প্রাসাদ বিলোকনান্তে রথ হইতে 
অবতরপপুর্রক অভ্যভবে প্রবেশ করিলেন। 
পরে, সহস! মোক্ষলক্ষমীর অহ্ুরোপম: নয়নানন্দ- 
কর্, পুনর্জন্মবিনাশন, দেদীপ্যযান, চন্কান্ত- 
মণিময় মহৎ শিবলিঙ্গ অবলোকন করিয়া 
যেমন “ইহ! কে স্থাপন করিল” জিজ্ঞাসা 
করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, অমনি সম্মুখে কর্তৃ- 
হুচক প্রশস্তি দেখিতে পাইলেন। অনন্তর 
রদদর্র্পহারী হর, মনে মনে অল্পমাত্র 

স্ব 

ধ ? হত 

পড়িয়াই কহিলেন, দেবি! দেখিয়াছ? শ্রী 
জনকের কীন্তি অবলোকন কর। তখন' 
গাননতী, শঙ্গরবাক্য শবণে অতিশয় আনন্দিত 
হইয়া আনন্দাঙগুরলক্ষমীর স্যায় সর্ব্বান্জে কদদ্ব- 
কৃ্ধমের সৌন্দধ্য ধ'রণ কর চ চরণন্থয়ে প্রণাম- 
পুন্পক শঙ্গরকে কহিলেন, হে নাথ! এই পরম 
লিগে সতত আপনাকে অধিষ্ঠিত থাকিতে 
হইবে এবং যাহারা এই শৈলেশখর লিঙ্গে পরষ 
ভক্তিমান থাকিবে, তাহাদিগকে এঁহিক ও 
পারত্রিক সংদ্ধি দান করিতে ইবে। অনন্তর 

ভগবান শঙ্কর, “তাহাই হইবে" বলিয়! পার্ন্ঘ- 
তীকে পুনর্মীর কহিলেন, যাহারা বরণাতে 
সান করিয়া! মানন্দে ১শলেখরকে অর্চনা, 
পিগণকে তর্পণ গু যথাশক্তি দান করিবে, 
তাহান্টগকে আর এই ঞ্ংসারমার্গে বিচরণ 
করিতে হইবে না । হে শুভে! আমি স্তত 
এই শৈলেশ্বরে অবস্থান করিব এবং যে বাক্তি 
ইহার অর্চনা করিবে, তাহাকে পরম মুভ্তিপদ 
প্রদান করিব। যাহারা শৈলেশ্বরকে সন্দর্শন 
করিবে, তাহারা কাশীধামে নাম করিয়া, 
কোনরূপ দুঃখে পীড়িত হুইবে না, হে কলশ- 
যোনে! পরে ভগবতী উমাও এক বর দান 

করিলেন যে, যাহার! শৈলেশ্বরের তক্ত হইবে, 
তাহার গিঃসন্দেহে আমার পুত্রবৎ প্রিয় 

হইতে পারিবে। হ্ষন্দ কহিলেন, হে মহামুনে ! 
এই আমি তোমার নিকট শৈলেশ্বরের বিবরণ 
ব্ণন করিলাম, এক্ষণে রত্রেশ্বরের উৎপত্তি 
বিষয় কীন্তন করিব। পরম শন্ধাসহকারে 
শৈলেশ্বরের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলে মানব, 
পাপরূপ কধুক পরিতাগপুক্ঘক শিবলোকে 
পরম হৃখে বাস করিতে পারে। 

ষট্যষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৬ ॥ 

সপ্তষষ্টিতম অধায় । 
খত্েশর আঁহুর্তাব। 

অগ্ত্য কহিলেন, হে ফড়ানন। 

তুমি বত্বেগ্ববের উৎপত্তিবিবরণ কীর্তন বর 



ই৯৮. 

.এই কাশীধামে যে রত্রভূত মহালিঙ্গ আছেন, 
তাহার কিপ্রকার মহিমা এবং কোন্ ব্যক্তিই 
বা! উহা৷ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে ? হে গৌরীঙ্গদয়- 

“নন্দন! তুমি এই সকল বিষয় সবিস্তর বর্ণন 
ক্কর। স্ষন্দ কহিলেন, হে মুনে! তোমার 
নিকট আমি বত্রেখরের মাহাত্ম্য ও তাহার 

প্রাহ্ভাব ব্রিয় প্রকাশ করিতেছি; তাহার 
নামমাত্র শ্রবণে ত্রিজন্মার্জিত পাপরাশিও 

কাশীখণ্ড 

শরদ্ধাসহকারে তোমারাবা৷ আমার জন্ত এই 

রূপই পরিণাম । হে'$মে! এই রত্েখরলিঙ্গ 
কেবল রত্বন্বরূপ ; কাঁশীধামে ইহার অনস্ত- 
প্রভাব। কাশীস্িত সমুদয় লিঙ্গের মধ্যে মহা- 
নির্বাণরূপ রত্বপ্রদ এই লিঙ্গ বত্রন্বরাপ বলিয়াই 
ইহার নাম রত্েশ্বর। হে মহেশ্বরি! সম্্রতি, 
তোমার জনকাহুত এই নুবর্ণরাশির ঘ্বারা 

বিনষ্ট হইয়া থাকে। শৈলরাজ হিমবান্, | ইহার প্রাসাদ প্রস্তুত কর। শিবলিঙ্গের 
কালরাজের উঁভরে যে সকল রত্রাশি পরিত্যাগ : প্রাসাদ দান করিলে, অনায়াসে লিঙ্গ-স্থাপনের 
করিয়া গমন করেন, সেই সকল রত্রই সেই | ফল লাভ হইয়! থাকে । হে মুনে! ভগবতী 
হুকৃতিশালীর পুণ্যবলে ইল্ধন্ুসমপ্রভ সর্ব- | পার্কতী, ঈদুশ অভিহিত হইয়া সোমনন্দা 
রত্বময় এক লিঙ্গরপে পরিণত হয়। উক্ত: প্রভৃতি অনুচরগণকে প্রাসাদনিম্বাণার্থ আদেশ 
'শৈলেশ্বরলিঙ্গ সন্দর্শন করিলে জ্ঞানরূপ | করিলে, তাহারা প্রহর মধ্যে নানা কৌতুককর 
রত্ব লাভ করা ফায়। অনন্তর হরপ্রাব্তী ূ চিন্রবিশিষ্ট মেকুশঙ্গোপম জুব্্ণময় এক প্রাসাদ 
শৈলেশ্বরকে অবলোকন করিয়া যে স্থানে । নির্মাণ করিল। তদর্শনে দেবী পরম আনন্দিত 
রত্বময় লিঙ্গ স্বয়ং সমুভূত হইয়াছেন, তথায় | হইয়া গণগণকে সমাদরপূর্ব্ক প্রভূত পারি- 
আগমনপূর্ব্বক দেখিলেন, তাহার প্রভায় সমস্ত | তোষিক প্রদান করিলেন। হে মহামুনে ! অন- 
ভবন আলোকিত হইতেছে । ভবানী সেই স্তর ভগবতী পুনর্বার শঙ্করকে প্রণিপাতপুরঃসর 
সর্ববরত্রসমুদ্ূুত অদৃষ্টপূর্ব্ব শুভলিন সন্দর্শন | উক্ত লিঙ্গের মহিমার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে 
করিয়। শঙ্করকে জিজ্ঞাস। করিলেন,হে দেবদের | তিনি কহিলেন, হে দেবি! শুভপ্রদ এই লিঙ্গ । 
জগনাথ! হে সর্ববভক্তাভয়প্রদ ! সপ্তপা্ল- | অনাদি, কেবল তোমার পিতার পুণ্যগৌরবেই 
মূলবৎ এই লিঙ্গ কোথা হইতে উপনন? ; এক্ষণে আবিষ্ভীত হইয়াছেন! এই কাশীধাম 
ইহার প্রতায় সমুদয় গগন ও দিত্বগডল উদ্দী- : অভীষ্টপ্রদ এই রত্খ্বর লিঙ্গ সমুদয় গোপ্যবস্ত 
পিত হইতেছে। হে ভবাস্তক! ইহ! কিরূপ, । হইতেও গোপনীয় ; বিশেষ ঃ কলিকালে পাপ- 
ইহার নামই বাকি এবং ইহার প্রভাবই বা । মতি মানব্গণের সন্লিধানে ইহা'র বিষয় কোন- 
কিপ্রকার ? ইহাঁকে দেখিয়াই আমার অন্ত:-। ক্রমে প্রকাশ কর! কর্তব্য নহে। যেমন গৃহ- 
করণ অতিশয় উল্লাসিত ও ইহাতেই অনুরক্ত ; মধ্যে রত্র, সাধারণের 'নিকট গুপ্ত থাকে, সেই- 
হইতেছে, হে নাথ! আপনি ইহার প্রভা- 
বাদির বিষয় ব্ণনি করুন। শঙ্গর কহিলেন, 
হে অপর্ণে পার্কতি ! তুমি যে বিষয় জিজ্ঞাসা 
করিলে, আমি সেই সর্বতেজোনিধি এই 
লিঙ্গের ত্বরূপ ব্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। 
হে ভামিনি! তোমার পিতা গিরিরাজ, নিজ 
.হুকতোপাজ্জিত যে সকল রত্বরাশি তোমার 
ঈজন্য আনয়ন করিয়া, “এই স্থানে নিক্ষেপপুব্ধক 

হইতেই, এটুউরেশ্বরের প্রকাশ। হে অনথে! 

রূপ অবিমুক্তক্ষেত্রেও রত্বূত এই লি সর্বদা 
গোপনীয়। হে পার্বতি! ব্রহ্াণ্ড মধ্যে যে 
সমস্ত লিঙ্গ আছে, যাহারা রত্বেখবরকে অর্চনা 
করিতে পারে, গেই সমুদয় লিঙ্গই তাহাদিগের 
কতৃক অচ্চিত হইয়া থাকে। হে গৌরি! 
যাহার! ভ্রমক্রমেও রত্বেখবরের অর্চনা করে, 
তাহারা নিশ্চয়ই মপ্তদীপাধিপতি রাজ। হইয়া 
থাকে । মানব, একবার রত্বেশ্বরকে অর্চনা করিয়া 
ব্রৈলোক্য স্থিত সমুদয় রত্ুভূত- বন্ধর অধিকারী 
হয়। যাহারা কামনা পরিত্যাগপূর্রবক-রত্ধেশ্বরকে 0, 
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পুজা করিবে, তাহারা] জীবনাবশেষে আমার পরে আমি তাহার নীক্ে প্রীত হইন্া লিমধ্য:$ 
সারূপ্য লাভ করত স্মুত এই স্থানে আমার হইতে বরদান করিলাম যে, হে গন্র্ব্দৃহিতে ! 
সন্দর্শন করিতে পারিবে|| হে দেবি! কোটী আজ রাত্রিকালে তোমার সমাননামক যে ব্যজি 
রুদ্রমন্ত্রজপে ও এই রধ্রেশবরের পূজায় সমান তোমাকে রমণ করিবে, সেই তোমার ভর্তা 
ফল লাভ হয়। অনাদিপিদ্ধ এই লিঙ্গঘটিত হইবে। রত্বাবলী, লিঙ্গরাপ সমুদ্র হইতে 
যে এক অভ্ভুত ঘটনা হুইস্স! গিয়াছে, আমি উৎপন্ন তাদ্বশ বচনরূপ অমৃত পান করিয়া . 
তোমার নিকট সেই সর্বপাপনাশন অপুর্ব | অতীব লজ্জিত ও আনন্দিতা হইল। পরে 
ইতিহাস বর্ণন করিতেছি। পুর্বে এই স্থানে ; সধীগণের সহিত গগনপথে পিত্রালয়ে গমন : 
নাট্যবিষয়ে সুদক্ষ কলাবতী নামে এক নত্তকী ; করিতে করিতে সখীগ্রণ সন্গিধানে নিজ বিবরণ -. 
ছিল। সে একদা ফাল্গুনমাসে শিবরাত্রিতে : ব্যক্ত করিলে পর তাহার ধ্ুকলে “ভাই! ' 
জাগরণপূর্র্বক নুমধুর নৃত্য গীত ও স্বপ্নৎ । বড়ই আনন্ধের বিষয়, বড়ই আনন্দের বিষয়” 
নানাবিধ বাদ্য আরম্ত করত তদ্ারা মহাঁলিঙ্গ | এইরূপ বলিয়া রত্বাবলীকে অতি করিল 
রত্বেশ্বরকে প্রীত করিয়া নিজ স্থানে গমন | এবং কহিল যদি বত্ধেখরের পুজার ফলে - 
করে। পরে সেই সুদক্ষ নৃত্যকারিনী সময়ে । তোমার অভীষ্ট সফল হয়, যদি আজ রাত্রে. 
দেহত্যাগ করিয়া বহুন্ভূতি নামক গন্ধবদরাজের | তোমুভ্ত কৌমারহর চোধধ আগমন করেন, 
কন্তারপে জন্মগ্রহণ করে। হে কৃন্তধোনে! | তাহ! হইলে তুমি বাহুলতাপাশে আবদ্ধ করিয়া . 
শিবরাত্রির দিন জাগরণ করিয়া রত্েশ্রের | রাখিও যেন আমরা! সেই রত্েখ্বরনির্দিট 
স্মুখে যে নৃত্যগীতধাদ্য করিয়াছিল সেই | সবকৃতিশালী তোমার প্রিয়কে প্রাঃকালেই 
পুণ্যে সে পরম রূপলাবণ্যব্তী চতুংযাষ্টকলা- | দেখিতে পাই। ভাই! তোমার কি পুণ্য! 
ভিজ্ঞা ও মুরবাদিনী হইয়া রঙাবলী নাম ; আমর! ত সকলেই গিয়াছিলাম এবং সকলেই 
গ্রহণ করত সতত পিতার আনন্দবদ্দন করিতে | ত বত্বেশ্বরকে নিরীক্ষণ করিয়াছি, কিন্ত পুণ্য- 
লাগিল। হে মুনে! গান্ধর্ববিদ্যায় নিপুণ! এবং ! বলে কেবল তুমিই তাহাকে প্রত্যক্ষ করিলে! ' 
গুণরূপ রত্বের মহৎ আকরম্বরূপা সেই বদ্া-। জীবগণের অনৃষ্টের কি মহিমা! পুণ্যের কি 

 সম্তিষাষ্টিতম অধ্যায়। 

বলীর শশিলেখা, অনঙ্গলেখা ও চিত্রলেখা নামে 
পরমচতুর তিন সখী ছিল। এক সময় রত্থা- | 
ব্লী, সখীত্রয়ের সহিত বাগৃদেবীর উপাসনা 
করায় তিনি পরমশ্রীতা হইয়া চতুঃবষ্টিকলা- 
বিষয়ে অভিজ্ঞতা প্রদার্ী করেন। হে গৌরি! 
সেই ব্রত্বাবলী, জন্মান্তরীণ সংস্কার বশত; 
রত্বেশ্বর সম্বন্ধে এক নিয়ম করিল যে, প্রত্যহ 
রাশীস্থিত রত্বভূত রত্েশ্বরকে দর্শন না করিয়া 
কথা কহিব না। সেই গন্ধব্বৃহিতা এইরূপ 
নিয়ম করিয়। সধীগণের সহিত প্রতিদিন 
রত্েখরকে. অবলোকন করিতে লার্গিল। 
একদা ম্দীয় এই লিঙ্গকে আরাধনা করিয়া 
মনোহর গীতমালায় আমার তৃষ্টিসাধনে প্রবৃত্ত 
হইলে তদীয় সখীত্রয় সেই সময় রত্রেশ্বরকে 

প্রদক্ষিণ করিতে আরন্ব করিল। হে উমে! 

গৌরব ! একত্র থাকিয়া! একরূপ ফাধ্য করি- ' 
লেও অৃষ্টগুণে একের সিদ্ধিলাভ হইয়া! থাকে । 
দৈবপ্রাধান্বাদী ব্যক্তিগণ যে কহেন, দৈবই 
প্রবল, তাহাই সত্য । কারণ, দেখিতেছি, 
দৈব থাকিলেই কাধ্য সফল হয়; উদ্যম বা: 
অন্ত কোন বলে কোন ফল হয় না। দেখ, 

তুমিও আমরা সকলেই এককাধ্যে উদ্যত . 
হইয়াছিলাম, কিন্ত তোমার অদৃষ্টে যেরূপ . 
ফল হইল, সেরূপ আমাদের হইল না। হে 
সখি! লোকে যে কথায় কথায় অদৃষ্ট প্রধান ; 
বলে, তোমার মনোরথ সিদ্ধিই তাহার নিদর্শন । 
তাহার! পরস্পর এইরূপ কথোপকথন করিতে 
করিতে অনস্তপথও যেন্ক্ষণকাল মধ্যে আত" 
ক্রম করিয়া স্ব স্ব ভবনে প্রস্থান করিল। অন ': 
স্তর প্রাত্ঃকালে পুনরায় একত্র মিলিত হইয়! . 
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মৌনাবছিত রতাব্ীকে থেন কোন পুরুষ করুক থাকে? আমি নিশ্চয় মলিতেছি, যদি তাহাকে 
উপভুতা বলিয়। 5৭ করিল। অনন্তর রি আবার দেখিতে ৬ ই জীবন থাকিবে ; 
রূপ মৌনভাবে থাকিয়। মধীগণ সমভিব্যাহারে | নতুবা যাইবে। এখনই ভীষণ দশম- 
'ককালীধামে গধন পুররক মন্দাক্নীজলে অবগা- | দশা উপাস্থিত রং ত্দীয় সধীগণ, নিতান্ত 
হদান্তে রতেশ্বরলিকে অধ্লোকন করিয্ন' : কাতর! রত্রাবলীর তাদশ বাক্য শ্রবণে ভাবী 
তাহার পুজা করিল পরে সেই নজ্জাবনত- | অমঞলাশগ্গায় কম্পিতঙ্দয়ে পরস্পর নিরীক্ষণ 
মুখী রতাবলা, বয়স্তাগণের নিতাগ অনুরোধে ৷ করত কহিল, হে ভদ্রে! যাহার নাম বা বংশ 
কহিল, সধীগণ ! তোমর। সকলে স্বন্ব ভবনে কিছুই জানিতে পারতেছি না, তাহাকে 
গমন করিলে আমি মেই রহেখরের বচনামত কিএপে পাইব, কি বা উপায় করিব ? রদ্বাবনী, 
মরণ করত ধিরঁশেষরপ অগরাঃদি করিয়া শরন সখীপদিগের তার্ঠশ সন্দেহযুক্ত বাক্য শ্রব্ণ 
মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। পরে ভাহাকে করিয়া কহিল, হে সধীগণ। তোমরাও তাহাকে 
দেখিব বলিয়া যণিচ নয়নদয় মুঁদিলাম না বে, ইল কুষ্ঠি-_এই' অর্দমাত্র বলিয়া মুচ্ছিত 
'কিন্ত তথাপি অবশ্স্থানী ভদিতবা তার শ্রভাবে হইপে, সেই গর্র্কবালার বক্তব্য ছিল যে, 
রা আখার শ্ব্-স্থ। উপস্থিত হইল। তখন গোমরাও কু গিতশঞ্ডি হইলে। এ নিমিত্ত 
ই আত্ম খ্বরক্টেরে কারণ তন্টা ওঞ্চতাহার 1% এই পদ উচ্চারণ করিয়ছিল। অনন্তর 
সর এই উভয়ই আমার ঘণনশ্তি হবুণ সথাগণ, করান্বিত হইয়া আহার মোহশান্তির 

করিল। পরে মেইরূপ তল্পপরবণ ও ভাঙার জন্ত পরম ভাপহারক বিবিধ 'শৈত্যত্রিয়। 
-গ্াত্রসংদর্গহুখে জড়িত হইক্। পরে যেকি করিতে লাগিল। কিছ যখন শীতলউপচারে 
হইল এবং আমি কে, কোথায় আছি, তিনিই পরাহার খুঙ্চছা অপণত না হইল, তখন কোন 
বাকে, কিছুই জানিতে পারিলাম না। হে এ% সখা রদ্বেশ্বরের চরণামূত আনিয়া তাহার 
সধীগণ! অনগুর তিনি মদীয় ভন হইতে গাত্রে সেচন করিবামাত্র চৈতন্ত হইল। তখন 
মির্গত হইতে উদ্যত হওয়ায় ধরিবার জন্ত । সে হুপ্তোখিতার স্থায় “শিব শিব শিব” বলিয়া 
যেমন করপ্রসারণ করিলাম, অমনি হস্্থিত ূ ঠিল। স্বন্দ কহিলেন, শ্রদ্ধাশালী ভজগণের 
কঙ্কণ আমার শত্রু হইয়া উংকট শব করিয়া | মহৎ উপসর্গ উপস্থিত হইলে বিশবেশ্বরের 
উঠিল। সেই শবে আমার মু্ন্থপ্ন ভন্গ হইল। | চরণোধক ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। শরীরের 
তখন আমি যেন হুখামুঙ্খদে নিম হইয়াই | অভ্যন্তর ও বহিঃপর্ধারক যে সকল গীড়া 

পুনরায় তংক্ষণাৎ তাহার বিয়োগরূপ অগ্নি | হুঃমাধ্য, দ্ধাপুরর্বক শঙ্গবের চরণামৃত স্পর্শ 
শিখার দর? হইতে থাকিলাম। হে সখীগণ! | করিলেই নিঃসংশয়ঞ্তাহা উপশমিত হইয়া 
তাহার কোন্ বংশে ও কোন্ দেশে জম্ম এবং ; খাকে। যে ব্যঞ্ডি, সর্বদা ভগবানের চরণামৃত 
নামই বা কি, তাহার কিছুই জানিনা) কিন্তু | মেব৷ করে,আহার দেহাভাত্তরে বা বাহিরে কোন 
তাহার নিদারণ বিচ্ছেণানল আমাকে দগ্ধ রূপ দুর্তি উপস্থিত হয় না। শঞ্চরের চরণ 
করিতেছে। পুনর্ধার তাহার জঙ্গযাশায় । পান করিলে আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ও 
আমার মন অতি বাকুল হইতেছে এবং প্রাণ ৷ আধ্যাস্ত্বিক এই ত্রিব্ধি ডাপই নির্ধৃত হয়। হে 
ধেন বাহির হইধার উপক্রম করিতেছে। দুষ্টে! অনন্তর গন্ধনৃহিতা রত্বাবলী, পরম 
এক্ষণে সেই হুদগ়চোরের *শর্দর্শনই একমাত্র । ননেহময়ী সখীগণকে কহিল, অয়ি শশিলেখে 
ইহার মহৌষধ আছে*এবং তাহার পুন্দ্শনও । অয়ি অনজলেখে ; অগ্নি চিত্রলেধে। তোমরা 
ভুনারিগের আয়ত। হে সখাগণ! কোন্ | কি কারণ সামধ্যবিহীন হইলে? তোমাদের 
মী. সবিণীর নিকট মিথ্যা বলিয়!: সেই চতুঃষটিকলাবিষয়ে অভিজ্রতা 



সপ্ষষ্ঠিতম অধ্যায় 
রহিল? রকেশ্বরের ঘনুগ্রহে প্রাণেখ্বরকে 
পাইবার আমি এক পায় স্থির করিয়াছি; 
তোমরা আমার পরম 1তষিণী, এক্ষণে আমার 
হিত সাধন কর। হে' শশিলেখে! আমার 
ইষ্লাতের জন্ত তুমি মুরগণকে, হে অনঙ্গ- 
লেখে! তুমি ধরাতলবামীর্দিগকে এবং হে 
চিত্রজ্ঞে! চিত্রলেখে ! তুমি পাতালতলবাসী- 
দিগকে চিত্রিত কর; যাহার্দিগের অবয়ব 
ন্বযৌবনে হুশোভিত, সেই মকল যুবক- 

। গণকেই চিত্র করিও। সখীগণ তাহার তাদুশ 
রাকা শ্রবণে চাতুধ্যের প্রশংসা করত সমু- 
দয় মুবকবৃন্দের প্রতিযুন্তি চিত্রিত করিলে, 
গঞ্ষর্বকন্তা রত্বাথলী, প্রাত্মধ্যার হায় 
কৌমারসৌন্দর্ধ্য-শোভিত সেই সকল পুরুষ- 
পদ্ধজদিগকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। 
সমস্ত হুপগণকে দেখিয়া সেই সুলোচনার 
নয়ন-চা্চল্য দূর হইল ন1। পরে ভুমগ্ুলবাসী 
সমুদয় মুনিকুমার ও রাজক্মারদিগের প্রতি দষ্ট- 
নিক্ষেপ করিয়াও প্রীতিলাভ করিতে পারিল 
না। অনন্তর, দীর্ঘাপাঙ্গী বালা রত্রাবলী, 
পাতালবাসী যুবকধিগের প্রতি নয়নদয় পাতিত 
করিল। মশ্সখশর-পীড়িতা যে গন্ধন্্বকুমারী, 
হুধাকরকরেও রেশ অগ্ুভব করিতেছিল এবং 
সমুদয় দিতিজ ও দগুজ কুমারগণকে দেখিয়াও 
যাহার তাপের কিছুমাত্র শান্তি হয় নাই, 
কিন্তু কি আশ্চর্য্য ! সেই গন্বব্বচুহিতা, চিত্রগত 
হইলেও নাগবুবকগণকে অবলোকন করিয়া,ক্রণ- 
কাল যেন স্বচ্ছন্দতা লাঁটত উল্লসিত হইল। 
অনস্তর*ক্রমে ক্রমে তক্ষক, বাহ্কি, কুলিক, 
অনস্ত, কর্কোট প্রভৃতির বংশজাত সমস্ত নাগ 
মুবককে তন্ন তম করিয়া শিরীক্ষণপুর্ব্বক রত্র- 
চুড়কে দেখিবামাত্র পরম লঞ্জিত হইল এবং 
তাহার সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়। উঠিল । তখন 
অতি চতুর চিত্রলেখা, তাহার তাপৃশ সলজ্জন্ঠাব 
দেখিয়। চিত্তচোরকে বুঝিতে পারিল। অনন্তর 
সেই পরিহাস-রসিকা চিত্রলখা, বস্তাঞ্চল দ্বারা 
চিত্রপটস্থিত 'তুচুড়ের প্রতিযুত্তি ত্বরায় আব- 

ছাপ করিলে পর, রত্বাবূলী লল্তবার অকুজযী 

৪৪৫ 

হইয়া! চিত্রলেখার প্রতি কাটল কটাক্ষপাত; 
করিল এবং তংকালে তাহার ওঠাধর কম্পিত: 
হইতে লাগিল। অনন্তর, অনঙ্গলেখা, শশি- 
লেখার নয়নভঙ্গি বুঝিয়া তদীয় পটাঞ্চল অপস্থত 
করিলে, বনুভৃতিছ্হিতা মেই রত্বাবণী, শঙ্খ- 
চুড়বংশসম্ভৃত রত্রচুড়কে সতৃষণনয়নে অবলোকন 
করিতে লাগিল। তখন তাহার নেত্রযুগল ” 
আনন্দ-নারিতে, গণগুস্থল ন্বেদকণায় সু 
অঙ্গলতিকা রোমাঞ্চকণুঠকে সমার্ত হইল 
ঈধুশ রহ্বাবলী, ক্ষণকাল লোঠ্রঘয চি 
করিয়৷ চিত্রার্পিতের স্তায় অবস্থান করিল । 
অনন্তর, চিত্রলেখা তহংসনিধানে উপস্থিত হইয় 
আশখামিত করত কহিল, অগ্নি গণ্ধর্বকুমারি! 
প্রফুল হও, মনোরঞ্ পুর্ণ হইয়াছে, আমরা 
তোমান্তু চিভ্তচোরের বগনামাদি জানিতে 
পারিয়াছি, অতএব হে সখি! আর বিষণ 
হইও ন!; রত্রেশ্বরদ্ত জ্দয়রত্বকে অনায়াসেই 
লাভ করিবে। ভাগ্যে রত্েশ্র তোমাকে 
মনোমত পতিদানে সন্তষ্ট করিয়াছেন! এক্ষণে. 
গাত্রোখান কর, চল গৃহে গমন করি; ভগবান্ 
রত্বেশ্বরই মঙ্গল করিবেন। অনন্তর তাহার! 
চারিজনে আকাশপথে গৃহাভিমুখে গমন করি- 
তেছে, এমত সময়ে পাতালতলবাসী হথবাহু 
নামক কোন দানব, তাহাদিগকে দেখিয়া, 
বিকটদশনাক্ষ কেশরী যেরূপ কুপ্ুঙীকে 
আক্রমণ করে, সেইরূপ বগপুর্বক গ্রহণ 
করত গৃহাভিমুখে ধাবমান হইল । তখন গন্ধরবব- 
কুমারীগণ, সেই রুধিরারুণনেত্র বিকটানন 
দানবকে নিরীক্ষণ করিয়া ভয়কম্পিত্ছদয়ে 
বলিতে লাগিল, হা তাত! হামাতঃ! রক্ষা 
কর, হে বিধাতঃ ! আমাদিগকে .অনাধা দর্শনে - 
এহ দুষ্ট দানব যেরূপ অতি শিষ্টুর ব্যবহারে 
উদ্যত হইয়াছে, তাহা হইতে পরিত্রাণ কর। 
হা! দৈব! অভাগিনী আমর! এমন কি করি- 
য়াছি? আমরা কখন অন্তঃকরণেও পাপ- 
বাত্তা চিন্তা করি নাইণ* বাল্যক্রীড়া, রদ 
শ্বরের পূজা এবং পিতামাতার উপনিষ্ট কাধ্য-* 
ব্যতীত আর কিছুই জানি না। হে মর্ধাত্ত- . 



“০৫, 

ধামিন্ রত্েশ্বর ! হে শল্তে৷! এই পাতালতল- 
পতিত, অনাধ, শরণাধিনী বালিকািগকে 
আপনি ভিন্ন কে রক্ষা করিনে? অন্তর, 
' মহামনা নাগরাজ রত্চুড়, সেই সকল গর্ব" 
কুমারীর রত্বেরোদেশে তাদূশ বিলাপবাকা 
শ্রবণ করিয়া ভাবিল, “কে, আমার অভীষ্টদেব 
ভব্ভম্রহারী, লিঙ্গরাঁজ রত্েশবরের নাম করি- 
তেছে 11” পরে পুনরায় “হে বত্বের! 

রক্ষা কর, রক্ষা কর" বালিকামুখনিঃৃত এই- 

নিজভবন হইতে নির্গত হইয়া, বসাপবপানে 
এবং মাংসভোজনে অতি উন্মত্ত হুশ্চে্টিত 
নেই দানবকে দেখিয়! সগর্টে ভংগনা করত 
কহিল, অরে ছুষ্ট!” শিষ্টকন্তাপহারিন্ ! 
অধম দানব! তুই আজ আমার ব্লেত্রপথে 
পতিত হইয়া কোথায় পলাইবি? রে দুর্মৃতে! 
আমি বিপন্ন ব্যাক্তিকে পরিত্রাণার্থ বদ্ধপরিকর 
হইয়াছি; এক্ষণে তুই, মদীয় বাণপ্রহারে 
প্রারথবিসর্জন করত যমসদনে যাত্রা কর্। 
নিশ্চয় জানিস্, যাহারা প্রলয়কালেও বত্ধেখরের 
নাম উচ্চারণ করে, তাহাদিগের কোনরূপ 
ভন্রকারণ হইতেও ভয় থাকে না। যাহারা 
রত্বেখবরের মহানাম দ্বার! পরিরক্ষিত হয়, অধিক। 
কি, জন্ম, জরা, ব্যাধি এবং কলিকালজন্যও 
তাহাদিগকে কোন আশঙ্কা করিতে হয় না । 
নাগরাজকুমার রতচুড়। ভ্যব্যাকুল সেই গ্ধর্ব- 
'ছুছিতাদিগকে শার্দুলসমাক্রান্ত কুরঙ্গীগণের 
স্ঠায় মুখাবলোকন করিতে দেখিয়া “ভোমরা 
বিছুমাত্র ভীত হইও না” বলিয়৷ আশ্বাস 

প্রধান পূর্বক আকর্ণপর্ন্ত' শরামন আকর্ষণ 
"করিয়া বাণবিক্ষেপ করিল। তদর্শনে সেই 
দানবযাজও পদদলিত ভূজঙ্গবং ক্ুদ্ধ হইয়া | 
যমদত্ডোপম এক অয়গ্ধর মুষল ঘর্ণিত করত 
রদ্বচুড় উদ্দেশে নিক্ষেপ করিল। কিন্তু যাহার 
হদয়ক্ষেত্রে সতত রত্বেশ্বর বিরাজমান, তাহার 
নিকট সাক্ষাৎ কার্লদৃগও অলাতদণের স্তায় 

০ল্সবু হইয়া থাকে। রড, অর্দপথেই শরনিকরে 
৷ সুধু বিচ্ছিম করিয়। পুনরায় সেই দর 

কাশীখণ্ড। 

তের যাহাতে প্রাণবিনানী হয়, এরূপ এক শর 
ঠণীর হইতে বহির্গত প্রিয় তাহার উর-স্থল 
লক্ষ্য করত পরিত্যাগা করিলে, সেই শর, 
তীয় প্রাণনায়ুকে অশ্িষণ পূর্বক দেহ হইতে 
বিচ্যুত করিয়। পুনর্বার শ্বয়ং যথাস্থানে উপস্থিত 
হইল। তখন বোধ হইল, সেই রতচড়নিক্ষিপ্ত 
শর, দুর্ববত-দানবের হুদয়গত দৌরাত্য প্রকৃত- 
রূপে অবগত হইয়া দিগঙগনাদিগের নিকট বলি- 

| ঝার জন্যই যেন পুণরায় প্রতাবৃত্ত হইল। থে 
রূপ আন্তরনা? শ্রবণে অন্বশন্ধ গ্রহণপুন্দক ' ব্যক্তি, অধন্মোপার্জিত ছ্রব্যে হুখভোগপ্রত্যাশা 

করে, সেই সকল দ্রবা তাহার জীবনের সহিত : 
এই প্রকারেই নষ্ট হইয়া থাকে। অনন্তর 
মহাবলসম্পন্ন নাগরাজ রত্চূড়। সেই দানবকে 
এইরূপে বিনাশ করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, 
তোমরা কে? কাহার দুহিতা? এবং দুরাত্মা 
দানবের সহিতই বা কিরূপে মিলিত হইলে ? 
তোমরা কবে বত্বেখ্রকে বিলোকন করিয়াছ ? 
ধাহার নামোচ্চারণমাত্রে তোমাদিগের সমুদয় 
বিপদ বিদুরিত হইয়াছে, তোমরা এই সক 
ব্ষিয়ি যথার্থরপে প্রকাশ কর, যাহাতে আমি 
জানিতে পারি। . গন্বন্বকুমারীগণ, তাহার , 
তাদ্রশ বাক্যশরবণে পরম প্রেমপুর্ণছ্দয়ে পর- 
স্পর পরস্পরের মুখাবলোকন করত মৃহুত্বরে 
কহিতে লাগিল, ইনি কে? ইহাকে যেন 
কখন দেখিয়াছি বলিয়া বোধ হয়। কে 
এই অকারণ বন্ধু প্রান্তরে উপস্থিত হইলেন ? 
ইনি নিজ জীবন পণ করিয়া আমাদিগকে পরি- 
ত্রাণ করিলেন। ইঙ্জকে অবলোকন করিয়া 
আমাদিগের ইন্দিয়নিচয় সহজচপল, হইয়াও 
যেন নুধাপানে মন্থর হইয়াছে; আমাদের 
লোচনছয়, আর অপর রমণীয় ব্ুদর্শনেও উৎ- 
মুক হইতেছে ন|; শ্রবণযুগল, ইহার বচনামূত 
পান করিয়া অপর শবশ্রবণে বিমুখ হইয়াছে 
এবং আমাদিগের মনোরপরত্বাগহারী এই 
যুবককে দেখিয়া চপল চরণযুগলও যেন পঙ্গু 
হইয়াছে। সেই মুগগলোচন! বালিকাগণ অস্ফুট- 
স্বরে পরস্পর এইরূপ বলিতে লাগিল, কিন্ত 
অতি ভীষণাকার দানব্রে ভয়ে সম্যক দর্শন 
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শক্তির হাস হওয়ায় রত্বচুড়কে চিত্র 
দেখিয়াও জানিতে পারিঝ না। অনন্তর সেই 
জীবনরক্ষক-যুব্ক কহিল, মহাশয় ! 
আপনি ন্বেহপুর্ণছৃদয়ে যেঈমকল বিষয় জিজ্ঞাণ। 
করিলেন, কহিতেছি; অবহিত হইয়া শ্রবণ 
করুন। ইনি গন্ধর্ধরাজ রম্ভৃতির তনয়া, 
ইহার নাম রত্বাবলী। ইনি গুণরূপ রত্ের 
আকরম্বরপ। আমরা ইহার বয়স্তা; আমরা 
সর্বদা! ছায়ার স্তায় ইহার অনুগামিনী হইয়া 
থাকি। ইনি বাল্যকাল হইতে পিতার আদেশ 

' গ্রহণ করত রত্বেখ্বরের অর্চনার্থ সতত কাশী- 
ধামে গমন করিয়া থাকেন। ভগবান শঙ্ধর 
প্রমন হইয়া ইহাকে এই বর প্রদান করিয়াছেন 
যে, হে কুমারিকে! তোমার সমনামা যে 
ব্যক্তি স্বপ্নে তোমার কৌমারব্রত হরণ করিবে, 
সেই ভর্ত! হইবে। অনন্তর ইনি স্বপ্রাবস্থায় 
তাদশ ফুধককে লাভ করিয়াও তাহার বিরহা- 
নলে সম্তপ্ত হইয়৷ পুনরায় অতিশয় দুঃখভোগ 
করিতেছেন। তাহার নামধামাদ্দি কিছুই 
বিদিত ছিল না, পরে চতুঃষষ্টিকলাবিষয়ে অভি- 
জ্ঞতা থাকায় তাহাকে চিত্রাপিত করিয়া দেখাই- 
যাছি। চিত্রগত হইলেও তত্দর্শনে ইনি পুন- 
জ্জীবিতা হইয়াছেন। একদা উনি রত্বেশ্বরকে 
প্রণামপুর্র্বক গৃহগমনে উৎহৃক হইলে আমর! 
উহার মহিত আকাশপথে গমন করিতেছি, 
এমত সময়ে এঁ দৈত্য অতর্কিতভাবে আগমন 
করত আমাদিগকে লইয়! পাতালপুরে প্রবেশ 
করিল। ইহার পর উক্ত দানবাধম সঙগন্ধে 
যাহা কিছু আপনিই জানেন। মহাশয় ! 
আমরা আপনার নিকট এই আত্মবিসরণ ব্যক্ত 
করিলাম; হে কৃপানিধে! এক্ষণে আপনি 
প্রসন্ন হইয়া আমাদিগেব নিকট আপনি কে, 
পরিচয় প্রদান করুন। হে ভয়ত্রাণকারিন্! 
সেই ছুষ্ট দানবকে দর্শনাবধি আমাদিগের চন্ুঃ 
যেন বৈচ্যুতাগ্সিতে দগ্ধ হইয়াছে, আমর! কোন্ 
দিকে পলাইব, কোন্ স্থানেই বা আসিয়াছি, 
আমর! কে, আপনিই বা কে এক কি হইয়াছে 

পবিভ্রচেতাঃ পুণ্যাত্মা নাগরাজকুমার রতরচুড়,... 
সেই বিহ্বল গন্বব্বতনয়াদিগের তাদৃশ বাক্য.. 
শ্রবণে আশ্বাস প্রদানপুর্বক কহিল, আমার 
মহিত আগমন কর, আমি তোমার্দিগকে 
রবের দর্শন করাইব। রত্বচুড়। এইরূপ 
কহিয়া নির্খুল সলিলপূর্ণ ক্রীড়াবাপীতে তাহা- 
গিগকে লইয়া যাইল। মরালমালার মধুর- 
ধ্নিপুর্ণ এ বাপীতে বিচিত্র-মণিময় সোপান- 
শ্রেণী শোভা পাইতেছে এবং উহার চতুদ্দিকে 
বিবিধ বিহঙ্গমগণের হুমধুর ৬ শবে বোধ 
হইতেছে যেন উহা সকলকে শ্বাগত্রশ্ 
জিজ্ঞাসা করিতেছে । তথার সেই গন্বর্যহৃহিতা- 
গণ, রতুচড়ের আদেশানুসারে অবগাহনাস্তে 
পুনর্বার বস্তু ও পুষ্পঠভরণাদি পরিধান করত 
বহির্গত্ হইয়া কালরাঞজের গামীপস্থ রত্েরের 
মণ্দির্ীনদর্শন করিয়া! বিশ্বযপূ্ণছছদয়ে কষণকাল 
নিস্তব্ধ থাকিয়া পরস্পর বলিতে লাগিল, . 
আমরা কি স্বপ্ন দেধিতেছি, না এ সকল সত্য 
ঘটনা? কিংবা রত্বেখরের লীলা, অথবা 
আমরাই ভ্রান্ত হইয়াছি, বা আমরাই গন্ধর্ব- 
কন্ঠ নহি? যাহাই হউক, ীন্রজালিকবং, 
আমরা ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি ন]। 
স্পষ্টই ত দেখিতেছি, এই উত্তরবাহিনী গঙ্গা, 
শঙখচুড়ের বাপী, এই শঙ্খচুড়ের আলঙ়, এই ত. 
পঞ্চনদতীর্ঘ এবং এই ত বাগীশ্বরালয়, যাহার 
দর্শনমাত্রে বাদিভূতি প্রকাশ পাইয়া থাকে। 
এই ত শঙ্খচুড়প্রতিষ্টিত শঙ্খচূড়েস্বর, ধাহাকে 
অবলোকন করিলে সর্পভয় দূর হয়। এই ত 
পবিত্রসলিলপুর্ণ মন্দাকিনী নামক দীর্থিকা, 
যাহাতে উদককাধ্য করিলে মনুষ্যের আর 
মনুষ্যলোকে প্রবেশ করিতে হয় না। এই ত 
সেই আশাপুরী নামক দেবী, শুভ মন্দাকিনী 
তটে বিরাজ করিতেছেন, পুর্বে ত্রিপুরান্ুরকে 
জয় করিবার অভিলাষে ত্রিপুরারি ধাহাকে 
বদন! করিয়াছিলেন এবং অদ্যাপি ধাহাকে 
পুজা করিলেশ্মানবের, জমুদয় আশা! পরিপুর্ণ 
হইয়া থাকে। এই ত.মন্নাকিনীর্ পশ্চিমে 

বা হইবে, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। দুদতাকেগ্রর রহিয়াছেন, ধাহার পুজাফলে 
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গৃহে অষ্রপ্রকার সিদ্ধি সিদ্ধ হয়। এই 
সুনির্মলসলিল সিদ্াষ্টক নামুক  কুণ্ড 
ন্ধাপুরর্বক যাহাতে স্নান করিলে মানব 
মলহীন হইয়া ম্বর্গে গমন করিয়া থাকে। 
'প্লই ত মন্ত্যস্থিত অষ্টসিদ্ধি দেখিতেছি, বাহারা 

« কাশীধামে সর্ধসিদ্ধি প্রদান করেন। এই ত 
' ঈর্ধসিদ্ধিপ্রদ মহান্ গজবিনায়ক, বাহাকে 
প্রণাম করিলে মানবগণের নিখিল বিদ্ব দর 
হইয়া থাকে । এই ত সিদ্ধেখবরের কার্চনরত্ব- 
ময় ধ্বজপতাব শোভিত অতুঃচ্চ স্বর্ণ প্রাসাদ, 
ধাহার দর্শনমাত্র সিদ্ধিলাভ হয়। 

ক্ষেত্রের মধ্যম ভাগে মধ্যমস্বর দুষ্ট হইতেছে 
'মানব, ধাহাকে অবলোকন করিলে, মত্ত্যে ও 
মত্যের অধোলোকে বাস,করে না এবং ধাহার 
অর্চনা করিলে, । আসমুদ্রক্ষিতীশ্বর হইয়া 
পরিণামে মোক্ষপদ লাভ করিয়৷ থ্থাকে। 
ইহার পুর্নবাংশে এই ত অভীষ্ট সিদ্িগ্রদ 
এঁরাবতেশ্বর নামক লিঙ্গ নিরীক্ষণ করিতেছি, 
বাহার পতাকায় মনোহর এ্ররাবতগজদুর্তি 
শোভিত হইতেছে এবং এই ত সেই বৃদ্ধ- 

“ কালেশরের রত্মময় প্রাসাদ, যে স্থানে প্রতি 

ভাবে তথায় আগমন পূর্বক দেঁখিলেন, 
সধীগণের সহিত নব্জাঁবিতার স্তায় রত্বাবলীর 
মুখপন্গজের মনোহর সৌন্দর্য, ঈষৎ ম্লান 
হইয়াছে। পরে বার্মার তাহাকে আলিঙ্গন 
ও তীয় কপোলতল চুম্বন করত ক্রোড়ে 
লইয়৷ সাদরে সমস্ত বিবরণ জিজ্ঞাসা করি- 
লেন। অনন্তর রত্বীবলী, স্বপ্রবৃত্তান্ত ভিন্ন 
রত্বেশ্রর হইতে বরলাভ এবং দানববিবরণ বাক্ত 
করিলে পর গন্বর্্বাধিপাতি বনৃভূতি, মুখভঙ্গিতে 
ূ রগতাবলীর মনোভাব বিদ্িত হইয়া তদীয় সখী 

এই ত | শশিলেখাকে স্পষ্টাক্ষরে সবিশেষ জিজ্ঞাসা 
করত পরম স্তষ্ট হইলেন এবং সানন্দে 
রত্বে্বরের মাহাত্ম্য বর্ন করিতে লাগিলেন। 
্শ্দ কহিলেন, হে বিন্বাবৃদ্ধিবিবন্ধন মুনিশরেষ্ট! 
রএচড়ের বিষয় শ্রবণ কর। পূর্বে উক্ত 
রত্রচ্ড়ও সংযত থাকিয়া প্রত্যহ এ বাপীমার্গে 

_পাতালতল হইতে আগমন পুরর্বক ফন্দাকিনী- 
জলে অবগাহনান্তে রহেশ্বরকে অর্চনা করিয়া 
অষ্ট বত্বাগ্রলি ও অষ্ট শ্বব্ণাঞ্জলি দান করিত। 
একদা রত্বের লিঙ্গরূপে স্বপ্রাবহ্থায় নিজভক্ত 
গুচব্রত রত্রটড়কে কহিলেন, তুমি, সংগ্রামে 

“ অমাবনঠারাত্রিতে চত্ত্রমা যেন তারকাগণের | কোন দানবকে পরাজযপূর্ববক তৎকতৃক অপহৃত 
' "সহিত উদিত হইয়৷ থাকেন। ইহার সম্দর্শনে | 

1 হইবে। অনন্তর, সেই মহামনা নাগরাজ 
করিতে পারে না। সেই গ্বরককুমারীগণ, | 

নিজ ভুজবলে হুবাহ দানবকে পরাজয়পুরর্বক 

 এনিঃসন্দেহ কাল কলি ও কলুষরাশি আক্রমণ 

অম্যকৃত্রান্তের স্তায় এইরূপ বলিতেছে, এম্ত 

যে কন্যাকে মুক্ত করিবে, সেই তোমার পরী 

রত্রচড়, সতত তাুশ ব্রবৃত্তান্ত স্মরণ করত 

সময়ে :গঙ্ব্বরাজ বনুভৃতি, দেবধি নারদের | গণ্পন্বকন্তা বরাবলীকে বিমুক্ত করিয়া বাগী- 
' মুখে, প্রিয় রত্বাবঙগী শৃন্তমার্সে সধীগণের সহিত 

: আগমন করিতে করিতে মুধাহু নামক দানব 
ূ মার্গে পুনর্বার মহীত্ঘম আনয়ন করে এবং 
আপনিও প্রতিদিন প্রতিপালন করিত। অন- 

“ র্তৃফ যেরূপে অপদ্ৃতা হইয়া পাতালপুরে | স্তর সেই সুখী রঃচড়, রত্েশ্বরকে অর্চনা ও 
' নীতা হয়, পরে যেকধূপে রত্রেখবরের পরমতক্ত 
" মহাধনুর্ধার রত্বচুড়। শরাঘাতে তাহাকে বিনাশ 
'করে ও বৃত্তান্তজিজ্ঞাসান্তে যেরূপে রত্বচুড় বাপী- 

*মার্গে তাহাদিগকে আনয়ন করে এবং সেই 
[ঝালিকাগণ, রতুড়ের পাতাল পর্া্ত প্রসারিনী 
-ব্াপীতে প্রবিষ্ট হইয়া যেূপে ক্ক্্ামণ পূর্বক 
শানিধাম দর্শনে পরম ভরি ও বিয়া্িত 
/হ? খাই সমকুএতান্ত বিদিত হইয়া, ব্যাগ 

প্রদক্ষিণ করিয়া তদীয় মণ্ডপ হইতে যেমন 
বাহিরে আগমন করিল, অমনি সেই রত্রাবলী 
্রস্ৃতি গন্বব্বছহিতগণ, গন্ধরবরাজ বশুভূতিকে 
“এই সেই ধন্ত যুবক" বলিয়া তর্দনীর অগ্রভাগ 
খার| রধচুড়কে দেখাইয়া দিল। 
শাগরাজকুমারকে দেখিয়া গম্ধব্বরাজের লোচন- 
দর প্রযুল্প ও আনন্দে শরীর কণ্টকিত হইয়া 
উঠিল। তিনি মনে মনে তাভার কঙ্গাসীসগ+ 

তখন . 
» শী ২৯৭ 
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দির যথেষ্ট প্রশংসা করত ভাবিলেন, আমি ধন্ত, 
রতেশবরের বরপ্রদানে ধর্থ্র্দই আমি অনুগৃহীত 
হইয়াছি এবং আমার এই কন্যাও ধন্তা, কারণ 
অনুরূপ ভর্ভা পাইয়াছেঙঈজ গনদর্বারাজ, মনে 
মনে এই প্রকার চিন্তা করিয়া “ইহ্াকেই 
কন্তাদান করা শ্রে়ঃকল” এইরূপ স্থির করত 
রত্রচুড়কে নাম-গোত্রাদি জিজ্ঞাসান্তে রাগাদির 
বলাবল গণনাপুর্বক রত্বেশ্বরের সম্মুখে সানন্দে 
রত্ুচুড়কে রত্বীবলী দান করিলেন। অনস্তর 
রত্বচূড়কে পন্ধরর্বলোকে লইয় গিয়া মহাসমা- 
রোহে মধুপর্কাদি দ্বারা অর্চননাপূর্র্বক যথাবিধি 
বিবাহকার্ধ্য সমাধা করাইলেন এবং বৈবাহিক 
বিধি অনুসারে জামাতাকে প্রভৃত রত্বদান 
করিলেন। হে কুস্তযোনে ! অনন্তর শশিলেখা 
অনন্থলেধ! এবং চিত্রলেখাও স্ব স্ব পিতার 
অনুমতি অনুসারে রত্বচ্ড়কে পতিত বরণ 
করিল। পরে রন্রচুড়, চতুঃসংখ্যক পরমনুন্দরী 
গন্ধন্বনন্দিনীকে যথাবিধি-গ্রহণ করিয়া, শ্রুতি- 
চতুয়-সমস্থিত প্রণবের স্ায়, তাহাদিগের সহিত 
পিতুভবনে গমন করিল । অনন্তর নববধুদিগের 
সহিত পিতা-মাতার চরণে প্রণাম করিম! 
রত্বেখবরের অনুগ্রহব্থান্ত বর্ণন করত তাহাদিগের 

তুঁক অভিনন্দিত হইয়া পরীগণের সহিত 
পরম সুখে অবস্থান করিতে লাগিল। শঙ্গর 
কহিলেন, হে গিরিজে ! সকলের সর্ব্বাভীষ্ট- 
প্রদ মদীয় স্থাবরব্নপী রন্বেখর লিঙ্গের প্রভাবের 
তুলনা নাই। পুর্ম্বে সহত্র সহতর ব্যক্তি, এই 
লিঙ্গের প্রসাদে সিদ্ধি ক্ঈজত করিয়াছে । এত- 

দিন এই লিঙ্গ গোপন ভাবে অবস্থিত ছিল। 
হে গিরিরাজনন্দিনি! মদীয় ভক্ত তোমার 

প্রিতাই নিজ পুণ্যার্ভিত রত্বরাশি হইতে 
রত্বেশবর নাষক এই লিগ্গকে প্রকাশ করিলেন। 

_ আমি এই লিঙ্গে পরম শ্রীতিমান; সকলেরই 
এই ঝারাণমীতে যত্রাতিশয় সহকারে ইস্ধীর 

কর্তব্য। হে প্রিয়ে উমে! 
রত্বেশ্বরের অনুগ্রহে নানাবিধ স্থাবররত্ব এবং 
সত্রীরত, পুত্ররত্বাদি, অধিক কি, স্বর্গ ও মোক্ষ 
পর্যন্ত লাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি, এই 

কাশীধামে রত্বেশ্বরকে প্রণাম করিয়া স্থানা”: 
জওরেও প্রাণত্যাগ করে, তাহাকে আর ; 

শতকোটী কলেও মত্ত্যতুমে আগমন করিতে * 
হয় না। হে দেবি! রত্েশ্বরের সন্তরধানে' 
কুষণ্চতুদ্দশীতে উপবামী থাকিয়া রাত্রিজাগরণ 
করিলে আমার সালোক্য লাভ করিয়া থাকে। 
হে পরিয়ে! এই রতেখরের পূর্ববাংশে পূর্বজন্মে 
তুমি দাক্ষায়ণীশ্থর নামে লিঙ্গ প্রতষ্ঠত করিয়া: 
ছিলে, তাহাকে অবলোকন করিলে মানব. 
আর কখনই হূর্গতি লাভ ঝষ্টর না। হে 
হুমধ্যমে! সেই স্থানে তুমি অন্থিকাগোনী 
নাম ও আমি আন্থিকেশ্বর নামে অবাস্থিত 
আছি এবং তোমার পুত্র বড়াননও মুর্তিমান্ 
আছেন। উক্ত মুস্তিত্রয় অবলোকন করিলে 
আর গ্ডমন্ত্রণা ভোগ কনিতে হয় না। হে 
উমে ট্িএই আমি তোমার নিকট রত্বেখরের 
মহিমা কীর্তন করিলাম । কলুষচিত্ত জনগণের 
নিকট ইহা সম্পূর্ণভাবে গোপন করা কর্তব্য । 
যে ব্যক্তি, সর্বদ। এই রত্বেখবরের উপাধ্যান পাঠ 
করিবে, তাহাকে কখনই পুত্রপৌত্রাদি ও 
পালিত পশুগণের বিয্বোগদুঃখ ভোগ করিতে 
হইবে না। যে ব্যক্তি, ইতিহাসের সহিত 
রঞরগ্বরের উৎ্পপত্তিকথা শ্রবণ করে, সে অবি- 
বাহিত হইলে নিঃসন্দেহে বংশানুরূপ স্ত্রীর 
লাভ করিতে পারে এবং কন্তা যদি শ্রন্ধা- 
সহকারে ইত্হাম সহিত এই মনোহর উপা- 
খ্যান কর্ণগোচর করে, সে সংপতিলাভে 
চরিতার্থ ও পতিব্রতা৷ হইয়া থাকে । কি পুরুষ 
কি স্মী, এই ইতিহাস শ্রবণ করিলে কখনই" 
আত্মীয়জনের বিয়োগরূপ অগ্নিতাপে তাহাকে 
দগ্ধ হইতে হয় ন|। রর 

সপ্তমষ্ঠিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৭। 

অগ্রযাষ্ঠুতম অধ্যায়। 

রতেশবরমহিমা ৃ 

স্কন্দ কহিলেন, হে বিপ্রেন্ধ ! তত্রত্য অপর 

এক মহাপাপনাশক মহাবিম্ময়কর বিবরণ শ্রবণ - 
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কর। মহেশ্বর, রত্বে্ধরের বিষয় ত্ররীপ 
বলিতেছেন এমত সময়ে চতুদ্দিক্ হইতে "হা 
তাত! হাতাত!” এইরূপ ভয়ঙ্কর কোলাহল 

, জমুখিত হইল। পরে গুনিলেন, সকলে বলি- 
*তেছে, নিজভুক্গবলদপিত, মহিষাহুরপুত্র গজা- 

সুর, সমুদয় প্রম্থগণকে প্রমধিত করত এ 
আগমন করিতেছে । এ গজানুর যে যে স্থানে 
পাদক্ষেপ করিতেছে, সেই সেই স্থানে উহার 
দেহভরে পর্স্তশ্রেণী কম্পিত, পাদতাড়নে 
শৈলশিখর ও ৩রু সকল ভমিশায়ী, শুণ্ডা ধাতে 
পর্ধ্বতনিচয় চুণিত এবং মস্তকঘর্ধণে মেঘমালা 
গগনাঙ্গণ হইতে পতিত হইতেছে। উহার 
নিশ্বাসবামুতে মহাসমুদ্র সকলও উদ্ভাল তরঙ্গ- 
মালায় সমাকুল এবং তিম্িগণের সহিত নিয়- 
গানিচক্নের মহাবে€ও স্তত্তিতপ্রায় হইতেছে । 
&ঁ মহাবীরের শরীর উর্ধে ও প্রস্থে নয় সহত্র 
যোজন পরিমিত। উহার নেত্রদ্বয়ের পিঙ্গলত। 
ও তরলতায় তড়িম্মালাও পরাজিত হইয়! 
থাকে। এ ছদ্ম দানব যে যে দিকে শ্রাগ্রমন 
করিতেছে, সেই সেই দিকৃই যেন ভয়ে স্থিরভাব 
ধারণ করিতেছে। ব্রক্ধার নিকট হইতে 
কন্দর্পপীড়িত স্ত্রীপুরুষদিগের অব্ধ্যতারূপ 
বরলাভে ত্রিজগংকে তৃণের স্তায় জ্ঞান করত 

ত্বরায় ও উপস্থিত হইতেছে। অনগুর 
শুলপাণি, এ দৈত্যপুলগবকে আসিতে দেখিয়া, 
অন্তের অবধ্য বিবেচনায় ত্রিশূলাঘাতে বিদ্ধ 
করিয়! উদ্বে উত্তোলন করিলেন। তখন সেই 
দৈত্যবর গজান্বর, আপনাকে ছত্রবৎ উর্ধে 
'অবস্থিত দেখিয়া ভগবান্ শঙ্করকে কহিল, 
হে ত্রিশুলপাণে ! দেবেশ! কন্দর্প আপনাকে 

' পীড়িত করিবে কি, আপনি যে তাহাকে 
. সংহার করিয়াছেন, তাহা আমি জানি। হে 
পুর্াস্তক! কিন্তু আপনার হস্তে আমার নিধন 

. ওয় শ্রেয়ঃকল্প বলিয়া বিবেচনা! করিতেছি । 
হে মৃত্যুঞ্জয়! এক্রণে আপনাকে কিঞ্চিৎ 
.মিবেদন করিতে ইচ্ছাপ্কুরি, আপনি অবহিত 
সয়! শ্রব। করুন। আমি সভ্য বা মিথ্যা 
'রু্লিচূতছি আপনিই .বিচার করুন। হে দেব! 

আপনিই ত্রিজগতের | বন্বনীয় ও সকলের 
উপরিস্থিত; কিন্ত আজ আপনার 
্রিশৃলাগ্রে অবস্থিত হুয়া আপনারও উপরিস্থ 
হইতেছি, হুতরাৎ আমিই আপনার অনুগ্রহে 
ধন্য হইলাম, আমারই জয়। দেখুন সময়ে 
সকলকেই মরিতে হইবে, অতএব এরপ মৃত্যু 
যে শ্রেয়স্কর তাহার সন্দেহ কি? হেকুত্ত- 
যোনে! পরম কারুণিক দেবাদিদেব শম্ভু, 
গজানুরের এবংবিধ বাক্য শ্রবণে হান্ত করত 

কহিলেন, হে মহাপুরুষনিধে! গজান্ুর! 
আমি তোমার হ্মৃতি দর্শনে পরম প্রীত 
হইয়াছি, এক্ষণে অভিলধিত বর প্রার্থনা 
কর, দান করিতেছি । সেই দৈত্যবর, শঙ্করের 
তাদশ বাক্য শ্রবণ করিয়! কহিল, হে দিগন্বর ! 
যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে 
হে বিরূপাক্ষ! আমার এই হুপ্রমাণ ও হুখ- 
স্পশ এবং রণাঙ্গণের পণম্বরূপ গাত্রচম্ম নিজ 
ত্রিশূলদ্বারা উৎপাটিত করত নিয়ত পরিধান 
করুন। ইহাযেন আপনার প্রসাদে সর্বদা 
সদৃগন্ধযুক্ত, কোমল, শিশ্মীল ও মঙ্গলময় থাকে। 

হে প্রভো! যেহেতু ইহা অসীমকাল মহৎ 
তপস্তারূপ আগ্লশিখায়ও দগ্ধ হয় নাই, তখন 
যে ইহার অসীম পুণ্য আছে, তাহার সংশয় 
নাই। হে দিগম্বর ! যদি আমার এই গাত্র- 
চন্মের বু পুণ্যসঞ্চ় না থাকিত, তাহা হইলে 
কিরপে সংগ্রামক্ষেত্রে আপনার অঙগসংসর্গ 
লাভ করিল? হে শঙ্কর! যদি আমার প্রতি 
তুষ্ট হইয়া থাকেন, ত* অপর কোন বরও দান 
করুন। তখন ভগবান শশাহ্ছশেখর,, ভক্তি- 
পূর্ণ নির্মলহৃদয় সেই দৈত্যকে পুনরায় কহি- 
হেন, হে পুণ্যনিধে! তোমাকে অপর হুদুর্লভ 
বর প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি যখন 
এই মুক্তিসাধন অবিমুক্ত মহাক্ষেত্রে কলেবর 
বিসঙ্জন করিলে, তখন তোমার এই শরীর 
এই স্বানে সকলের মুক্তিপ্রদ মদীয় লিঙ্গরূপ 
ধারণ করিবে ; মহাপাপনাশন এ লিঙ্গের নাম 
কৃভিবাসেরশ্বর এবং উহা সমুদয় লিঙ্গের 
প্রধান হইবে। হে সাধো! এই বারাণমীতে 
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যাবতীয় মহালি্গ আছে, তন্মধ্যে, প্রাণিগণের 
মস্তক যেরূপ সমুদয় ঙ্গ হইতে শ্রেষ্ঠ, এ 
কৃতিবামেশ্বরও সেইরপুশ্রেষ্ঠ হইবে । মানব- 
গণের মঙ্গলার্থ আমি & পার্বতীর সহিত 
মতত অবস্থান করিব। মানন, এ লিঙ্গ অব- 
লোকন, পুজন ও উহার স্তি করিলে কৃতকৃত্য 
হইয়া পুনরায় সংসারে প্রবেশ করিবে না। 
শান্ত, দাস্ত, জিতক্রোধ, নিব ও নিপ্পরিগ্রহ 
যে সকল রুদ্র, পাশুপত, সিদ্ধ, খঞ্জি ও তন্ব 
দর্শিগণ, এই স্থানে অবস্থান করেন এবং 
যাহার মান ও অপমানকে, লো ও 

কার্চনকে সমজ্জান করেন, ঈদুশ যে সকল 
মন্তক্ত মুমুক্ষগণ এই অবিমুক্তক্ষেত্রে দেহত্যাগ 
করিবে, তাহাদিগের অনুগ্রহের জন্ত আমি 
এই লিঙ্গে অবস্থিত থাকিব। প্রতিদিন 
প্রত, মধ্যাহ্ন ও সায়ংকালে এই কুণ্ডি- 
বাসেশ্বরে দশকোটী সহজ তীর্থ-নিঃসন্দেহ 
উপস্থিত হইবে । কলি ও দ্বাপরঘুগে সমস্তুত 
যে সকল মনুষা, পাপমতি, সদাচারাবিহীন, 
সত্য ও শৌচ-পরাজ্থুখ, লোভ, মোহ, দস্ত, 
অহঙ্কার ও মায়ায় আচ্ছন্ন এবং যে সকল 
্রাহ্মণ, শুদ্রান্নসেবী, পেটুক, ন্বানাচ্ছিক ও 
জপ-যক্জাদিতে বিমুখ হইবে, ভাহারাও পবিত্র 
কুত্তিবাসেশ্বরকে সন্দর্শনাদি করিলে পুণ্যাত্বার 
ম্তায় মুখে মোক্ষপদ লাভ করিতে পারিবে। 
এই নিমিত্তই কাশীতে কুততিবাসেশ্বর লিঙ্গ 
মানবগণের সেব্য হইবে। যে মোক্ষপদ অন্য 
স্থানে সহঅ জন্মেও আঁ্চি দুর্শভ হয়, কৃত্তিবাসে- 
শ্বরের্ সনিধানে একজন্মেই তাহার অধিকারী 
হইতে পারিবে । তপোদানাদি কাধ্যে পুর্বব- 
জন্মকূত পাতক ত্রমে নষ্ট হৃইয়৷ থাকে, কিন্ত 
কৃতিবাসেশ্বরের অবলোকনে তাহ। সদ্যই 
বিলীন হইবে। যাহারা কত্তিবাসেশ্বর লিঙ্গের 
অর্চনা করিবে, তাহার! আমার শরীর অধ্যে 
প্রবিষ্ট হইবে, তাহাদিগকে আর জন্মগ্রহণ 
করিতে হইবে না। মানবমাত্রেপ্ই এই অবি- 
মুক্তক্ষেত্রে বাস, শত রুদ্রমন্ত্র জপ এবং পুনঃ" 

পুনঃ কৃতিবাসেশ্বরকে অবলোকন করা কর্তব্য । 

৩৪ 

শতকোটী মহারদ্রমন্ত্রজপ্পে ষে ফল, কাশীধাষে .. 
কেবল কৃত্তিবাসেশ্বরকে পুজা করিলেই তাদৃশ : 
ফল হইবে। যে ব্যক্তি মাঘমাসীয় কষ্ণতুর্দশীতে 
উপবামী থাকিয়া রাত্রি জাগরণপুরর্বক কৃত্তি- 
বাসেশ্বরকে অর্চন। করিবে, সে পরম গতি 
প্রাপ্ত হইবে এবং যে মানব, চৈত্রমাসের 
পুণিমাতে কৃত্তিবাসেশ্বরের মহো২সব করিবে, 
তাহাকে পুনরায় আর গর্ভে প্রবেশ করিতে 
হইবে না। দ্েবাধিদেব দিগম্বর, এইরূপ 
কহিয়া গজান্ুরের বৃহৎ গাত্রচশ্ষ্ গ্রহণ করত 
পরিধান করিলেন। হে কুস্তযোনে ! যে দিবস 
দেব দিগন্গর, গজান্ুরের কুত্তি ( চা ) পরিধান 
করিয়া কভিবাস নাম ধারণ করেন, সেই দিন 
তথায় মহামহোৎসবঞইয়াছিল এবং যে স্থানে 
শূলবিদ্ধ গজানুরকে ছত্রজুল্য করিয়৷ ত্রিশূল 
প্রোর্ধিত করা হইয়াছিল, পরে মেই ত্রিশুল 
উংপাটিত করায় সেইস্থানে অতি মহংএকু, 
কুণ্ড সমুপন্ন হয় । মানব, সেই কুণ্ডে অবগাহ- 
নান্তে পিততর্পণ সমাধা করিয়৷ কুত্তিবাসেশ্বরকে 
নিরীক্ষণ করিলে পরম কৃতকৃত্য হইবে। স্বন্দ 
কহিলেন, হে অগন্তে! এক্ষণে এ তীর্ঘে যে 
ঘটনা হইয়াছিল, শ্রবণ কর। উহার প্রভাবে 
কাকগণও হৎসরূপ ধারণ করিয়াছিল। একদা 
চত্রমামের  পুরণিমাতিথিতে কৃততিবাসেশ্খরের 
উত্সব হয়। এ উত্সবে বহু দেবলগণ, নানা- 
বিধ উপচারের সহিত রাশীরুত অন প্রস্তত 
করে। তন্দর্শনে বিবিধ বিহঙ্গমগণ মিলিত 
হইয়! এর অন্নের জন্ত আকাশমার্গে পরস্পর 
ঘোর সংগ্রাম করিয়াছিল। অনস্তর হু্টপুষ্টাহ 
বলবান্ কাকগণের চঞ্চ প্রহারে অপুষ্টাঙ্গ কাক- 
নিচয় আহত হইয়। গগনাঙ্গন হইতে. সেই 
কুগুমধ্যে পতিত হইয়াই, অবশি্ট আম়ুঃ 
থাকায়, সেই দেহেই হথসরূপ ধারণ করে। 
তখন যাহারা এ উত্সবে সমবেত হইয়াছিল, 
তাহারা তদর্শনে আশ্্ঘ্যান্িত হইয়া! পরস্পর 
অঙ্গুলি নিষ্র্দশ কৃরুত কহিল, অহে দেখ. 
দেখ কি অভ্ভুত ! দেখিতে দেখিতে এ বায়স্ 
নিচয় কুগুমধ্যে পতিত হইস্না তীর্ঘপ্রভাবে 



র্. ., টিভি 

হংসত্ব লাভ করিল। 'হে কলশোত্তব ! সেই 
দিদি হইতেই কত্তিবাসেরগ্বরের সমীপস্থিত 

এষতীর্ঘ হংম তীর্থ নামে জগতে বিখ্যাত হই- 
স্লেছে। নিয়ত ঘোর পাপাচরণে যাহাধিগের 
'ল্সাত্বা নিতান্ত মলিন হইয়াছে, তাহারাও & 
ভীর্ঘে অবগাহন করিলে তংক্ষণাং নির্লতা 
লাভ করিয়া থাকে। সর্ত্বদ! কাশীধামে বাস, 
হংসতীর্ঘে স্নান ও কত্তিবাসেশ্বরকে সন্দশনি 
কর! সকলেরই কর্তব্য ; তাহা হইলে পরম 
পদ প্রাপ্তি হইবে। হেমুনে! এই কাশী- 
ধামে নানাস্থানে অনেকানেক শিবলিঙ্গ আছে 
বটে, কিন্তু উক্ত কত্তিবাসেশ্বর লিঙ্গ অপর 
সমুদঘ লিঙ্গের উত্তমাঙ্গ হ্ত্ূপ। কাশীধামে 
ভক্তিপূর্ণঙগদয়ে এক কুভিধীমেশ্বরকে আরাধন! 
করিলেই অপর 'সমুদয় লিঙ্গের আ্বাধনা- 

৮ জনিত পুণ্কল লাভ হইয়া থাকে। 

" কৃতিবামেশ্বর সনিধানে ভগন্তা, দান, হোম, 
 ভর্পণ এবং দেবপূজ! করিলে, তাহ! অনন্ত 
_ফলদ্মক হয়। হে কুভযোনে! 

“ অনাবিমিদ্ধ, 
&ঁ তাথ 

কেবল ভগবান মহেশ্বরের 

১. সান্িধ্যহেতু পুনর্বার আবির্ভূত হইয়াছে। 

রি হই 

২ ইজ - 

এই মকল সিদ্ধলিদ যুগে ধুগে অন্তহিত 
ও পুনরার শঙ্ছর-সামিধো আবির্ভূত হইয়া 
থাকে। হে যুনে! উক্ত হংসতীর্থের চতুদ্ধিকে 
. মহামুনিগণপ্রতিষ্টিত, কাশীবাসী মানবগণের 
- মিদ্ধিপ্রদ, কাত্যায়নেশ্বর, চ/বনেশ্বর ও লোমশ- 

ূ স্থাপিত মহাণিস রে লায়শেশ্বর প্রস্তুতি ত্রিশতা- 

ধিক অমুত সংখ্যক শিবলিঙ্গ বিরাজমান 
আছেন। কুভিবাসেখরের পশ্চমাংশঙ্থিত এ 
লোমশে রকে দর্শন করিলে যমভয় দূর হর। 

কৃত্তিবাসেখবরের উত্তরে অবস্থিত শুভ মালভী- 
শ্বরু নামক মহৎ লিঙ্গের অর্চনা করিলে 
'প্রভৃতকুরাধিপতি রাজা হইয়া থাকে। 
কৃতিবাসেখরের ঈশান কোণে অন্তকেশ্বর নামে 
লিঙ্গ আছে; আত পাপায়াও তদর্শনে হি্পাপ 
হয়। গাহার পার্থে 'প্ুরম জ্ঞাসদায়ক জন্- 
কির নামে এক মহালিঙ্গ অবস্থিত). তীহার 
সেবা করিষ্জে ব্ুদ্ধান লাভ হইয়া থাকে। 

নি দঃ হত 2 
করল চা 

ঃ ১৩] 

তাহার উত্তরে অসিতাঙ্জ নামে মহামতি ভৈরব 
আছেন, যাহারা তীর্থাকে অবলোকন করে) 
তাহাদিগকে আর যমমূঁখ নিরীক্ষণ করিতে হয় 
না। তথায় কৃততিবাসেশ্বরের উত্তরে বিকট- 
লোচনা, শুক্ষোদরী এক দেবা অবস্থিত থাকিয়া 
নিয়ত কাশীধামের বিদ্ধ সকল তক্ষণ করিতে- 
ছেন। এঁদেবীর নৈধতে অগ্নিজিহর নামে 
এক বেভাল আছেন, মন্রলবারে তিনি অচ্চিত 
হইলে অভীষ্ট ফল দান করিয়া থাকেন। 
সেই স্থানে মর্ধব্যাধিবিনাশন এক বেতালকুণ্ড .. 
আছে; ত্র কুণ্ডের জল স্পর্শ করিবামাত্র * 
ব্রণ ও বিস্ফোটকাদি বিদুরিত হইয়৷ যায়। যে 
ব্যক্তি উক্ত বেতালকুণ্ডে স্কান করিয়া বেতালকে 
প্রণিপাত করে, সে পরম ুর্ণভ অতীষ্টসিদ্ধি 
লাত করিয়া থাকে। এ&ঁ স্থানে দ্বিভুজ, 
চতুপ্পাণ, পঞ্চশীর্য এক গণ আছেন, 
তাহার দর্শশমাত্রে পাপরাশি সহঅধ! বিদীর্ণ 
হয়। হে মুনে! আহার উত্তরে চতুং- 
শৃ্, ত্রিপাদ, দিশীর্ব, সপ্তহস্ত, অতি. ভীষণ 
বৃধাকার রুদ্র আছেন; হে কুত্তধোনে ! যাহার! 
কাশীর বিদ্বাচরণ করে ও যাহার! পাপে নিরত 
হয়। তিনি তাহাদিগের পাপরাশি ছেদন 
করিবার জগ্ বুঠারহস্তে মতত চীৎকার করি- 
তেছেন আর যাহার। কাশীর বিদ্ধ নিবারণ করে 
ও সন্বণ! ধন্মানুষ্টানে নিরত, তিনি তাহার্িগের 
বংশকে হুধাপুণ ঘট দ্বারা অভিষিক্ত কিয় 
থাকেন। যে মানব সেই বৃষরপ রুদ্রদেবকে 
অবলোকনাত্তে ভাঁজর্সহকারে বিবিধোপচারে 
অগ্চনা করে, তাহাকে কথন কোনরূপ বিদ্ধ 
আক্রমণ করিতে পারে না। উক্ত রুদ্রদেবের 

উত্তরে মণিপ্রদীপ নামে নাগ ও তাহার মন্মুখে 
পরম ব্ষিব্যাধিহর মুনিকুঙ নামে এক কুণড 
আছ! যে ব্যক্তি এ কুণ্ডে অবগাহন করিয়া 
উজ নাগকে সন্দর্শন করে, তাহার মণি মাণিক্য 
পরিপূর্ণ, গজ-অশ্ব'রথ-সন্কুল, স্মীরত্বপুত্ররত্থে 

 অদদ্ধ এখধ্য লাভ হইয়া থাকে। যাহারা 
কাণীন্থিত কৃতিবামেশ্বরকে অবলোকন না করে, 

সেই মানবগণ শিঃসপ্দেহ কেবল বনুদ্ধয়াকে 
5. শত পাল রটিৎ এর পরও চিট ভুত ৮৪ হও সপ 



রর সি বনাদ ॥ পা হ নী 5. তে ০ ক তত 

রঙ আরতি? শি দি 

একোনসপ্ত তিতম অধ্যায় 

ভারাক্রান্ত করিবার জন্তই জন্মগ্রহণ করিয়া 
থাকে। যে মানবগণ এই স্থানে কুত্তিবাসে- 
শীরের উতপত্তি-বিবরণ টঞ্তিগোচর করিবে, 
তাহার! উক্ত লিঙ্গের দর্শন অপেক্ষা অধিক 
ফলগাভ করিতে পারিবে, মন্দেহ নাই । 

অগ্ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৮ ॥ 

'এা.কানসপ্ততিতম অধা'। 

লিঙ্গবিবরণ 

স্ক'্দ কহিলেন, হে অগন্তে। তপোরাশে ! 
কশীধামে যে সকল লিঙ্গ সেবিত হইলে পবি- 
্রাত্মা মানবগণের মুক্তিপ্রদ হইয়া থাকেন, 
আমি তাহাদিগের বিবরণ বর্ণন করিতোছ, 
শ্রবণ কর । পুকেো মছশ্বর যে স্কানে গজ 

নুরের চণ্ পরিধান করেন, সন্বসিদিপ্রদ সেই 
স্থান রুদ্রাবাম নামে বিখ্যাত হইয়াছে । এ 
রুদ্রাবাসে ভগবান্ কৃ্তিবাস, স্বেচ্ছাক্রমে উমার 
সহিত অবস্থিতি করিতে লাগিলে, কোন সময় 
নন্দী আসিয়া প্রণতিপূর্দক নিব্দেন করিলেন, 
হে দেলদেবেশ! হে বিশ্বেশ! এই স্থানে 
এক্ষণে সন্দরত্রময় হুরমা সুমহষ আষ্টা- 
ধিক ষষ্টি প্রাসাদ বিরাক্জমান হইয়াছে এবং 
ভূর্নোক, ভুবণোক, ও স্বর্নোকস্থিত মুক্তিপ্রদ 
শুভ শিবনি্ সকল আমি এই কাশীধামে 

আনায়ন করিয়াছি । হে নাথ! যে স্থান হইতে 
যাহা আনীত ও যে স্থাটিন স্থাপিত হুইয়াছে, 
বলিতেছি, ক্ষণকাল অবহিত হইয়া শ্রব্ণ 
করুন। কুরুক্ষেত্র হইতে দেবদেবের মোক্ষ- 
প্র স্থুণু নামক মহাণিঙ্গ এ স্থানে সমুভ্ভুত 
হইয়াছেন, তথায় কলামাত্রে অবশিষ্ট আছেন । 
তাহার দম্ুবে লোলার্কের পশ্চিষে, সন্নিহতী 
নামে শুভপ্রণা মহাপুক্ধরিণী আছে, তাহ্ীই 
কুরুক্ষেত্র-স্থলী। শুভাথা ব্/প্রিগণ তথায় যাহ 

কিছু দ্নান, দান, জন,হোম ও তপস্তা্ি করেন, 
কুরুক্ষেত্র অপেক্ষা তাহা কোটি কোটি গু৭ 
'আধিক লপ্রদ হুইয়া থাকে। হে বিভো! ছেন; তিনি 

সহিত নৈমিষক্ষেত্রে অংশমাত্র রাখিয়া, সেই “: 
স্থান হইতে এই কাশীধামে আবির্ভূত হইয়া- 
ছেন। ঢুন্টিরাজের উত্তরে সাধকগণের 
সিদ্ধিপ্রণ বৈকুঠদেব নামক লিঙ্গ এবং তাহার ' 
সন্ুখে মানবগণের পুনর্জন্মনাশক -ব্রহ্ধাবর্ত 
নামে প্রসিদ্ধ উত্তমতম কুপ অবস্থিত 

আয়তন হইতে মহাবল নামে মহংলিঙগ এই 
স্থানে স্রান্বাদিত্যের সমীপে স্বয়ং আবির্ভূত 
হইয়াছেন, ধাহাকে পর্শন ও স্পর্শ করিলে 
মহাবল্ঞ্লাপরাশিও বাতাহঞ্চ তৃলারাশির স্ভায় 
ক্ষণকাল মধ্যে বিদরিত হইয়া থাকে । কপাল- 
যোচনের সন্ুখস্থিত উক্ত মহাব্ল লিঙ্গ সন্দর্শন 
করিলে, নিব্াাণন্গরে গমন করিতে মহাবল 
এ্রাপ্ত হওয়া যায়। মহাতীর্ঘ প্রভাস হইতে 
শশিহুষণ নামক লিঙ্গ আনয়নপুর্বক খণ- 
মোচনের পূর্বিকে প্রতিষ্ঠত করিয়াছি ; 
তদীম়্ অঙ্গ সেনা করিলে মানব শশিভৃষণত্ব 
লাভ করিয়! থাকে এবং গ্ঠাহার উৎনব করিলে 
প্রভাম অপেক্ষা কোটিগুণ অধিক পুঞ্যসব্স, 
হয়। উজ্জয়িনী হইতে ভগবান্ মহাকাল হয় 
এই শানে আগমনপুন্বক ওদ্ধারেখরের 

ুর্বাংশে অণস্থিত হইয়াছেন; পাপনাশন এঁ 
মহাকাল নামক লিঙ্গের নাম ম্মরণমাত্রে কলি 
ও কালভয় দর হইয়৷ থাকে এবং তাহাকে অব. 
লোকন করিলে পরম মোক্ষপদ লাঙ করা! যায়। 
অয়োগব্ধেশবর নামক মহালিঙ্গ, মহাতীর্ঘ পুষ্কর 
হইতে পুক্ষরের সহিত মৎন্তোদরীর উত্তরে 
স্বর, আবির্ভূত হইয়াছেন। মানব অয়োগন্ধে- 
শর কুণ্ডে অবগাহনপুর্ধক অয়োগন্বেশ্বরকে 
অবলোকন করিয়৷ পিতুগণকে সংসারসাগর' 
হইতে নিস্তার করিরেণ অদ্রিহাম হইতে 
অহানাদেনর লিঙ্গ এই স্থানে উপস্থিত হইয়া৯ 

ভ্রিলোছনের উত্তরে, অবস্থিতি' 

ও তি 

| হইয়াছেন। এ কপোদকে স্নান করিয়া. 
৷ দেবদেবের অর্চনা করিতে পারিলে, নৈমিষা- 
| রণাকুত স্গানার্চনা অপেক্ষা কোটা কোটী: 

গুণ অধিক পৃণ্যলাভ হয়। গোকর্ণ নামক, 

নু 

দেবদেব নামক মহালিজ ত্রহ্ষাবর্ত কূপের: 
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করিতেছেন। তাহাকে দর্শন করিলে মুক্তি- 
লাভ হয়। খ্বলোকনমাত্রে বিমল সিদ্ধিপ্রদ 
মুহোৌৎকটেশ্বর নামক লিঙ্গ মরুকুট হইতে 
আগমন করিয়া এই স্থানে কামেশ্বরের উত্তর- 
ভাগে বিরাজ করিতেছেন। বি্বস্থান হইতে 
ব্মিলে্বর লিঙ্গ আগমনপূর্বক স্বলাঁলের 

" পশ্চিমে অবস্থিত হইয়াছেন। তীহাকে 
- দ্গ্গন করিলেও বিমূল সিদ্ধিলাভ হইয়া! থাকে। 

কাশীখণ্ড। 

তাহাকে গর্ভধন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। 
হে প্রভো! পিতামুহেখবর নামক লিঙ্গ, ফল্গু 
প্রভৃতি অষ্টোততর সর্দকোটা তীর্ঘের সহিত 
গয়াতীর্থ হইতে কার্শীতে উপস্থিত হইয়াছেন । 
যে স্থানে ধর্ম, ধূর্েশ্বর নামক মৃহালিঙ্গকে 
সাক্ষী করিয়া! পুর্বে শত অযুতযুগ তগস্তা 
করিয়াছিলেন, সেই স্থানে অবস্থিত উক্ত 
পিতামহেশ্বর লিঙ্গকে অর্চনা করিলে মানব 

মহাব্রতফলপ্রদ মুহা্রত নামক মহালিঙ্গ ! পরমানন্দে একবিংশতিকুলের সহিত নিঃসন্দেহ 
মহেল্সপর্বত'ইতে উপস্থিত হইয়া স্ন্দেখ্বরের মুক্ত হইতে পারে । শুলটঙ্ক নামক লিঙগরপী 
সমীপে অবস্থিতি করিতেছেন। আদিবুগে 
দেবত! ও খধিগণের স্তবে তুষ্ট হইয়! ত্ মহা- 
লিঙ্গ, হুর্ভেদাতভাগ ভেদ করত উৎপন হন 
এবং মনোরধ পুর্ণ করিন্বেন বলিয়া, তাহারাই 
উহ্নীকে মহাদেব ন'মে সঙ্গোপন করেন। সেই 
অবধি ই লিঙ্গ বারাণসীতে মহাদেব" নামে 
বিখ্যাত হইয়াছেন । উক্ত মহালিঙ্গই, কাশী- 
ধামকে মুক্তিক্ষেত্র করিয্বাছেন ! যে মানব 
অবিমুক্তক্ষেত্রে মহাদেবকে অঞ্জনা করে,যে 
কোন স্থানে মৃত্যু হইলেও মে শিবলোকে গমন 
করিয়া থাকে । এই জন্যই মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ 
সর্ববপ্রযত্ে কাশীধামে উহার সেবা করিবে। 
ষে লিঙ্গরূগী মহাদেব কল্লান্তরেও আনন্দকানন 
পরিত্যাগ করেন না, তাহার এ সর্ববরহমদর 
অনুপম শুভ প্রসাদ লক্ষিত হইতেছে । সর্ববা- 
ভীষ্টপ্রদ বারাণসীর অধিষ্ঠাত-দেবতা এ লিঙ্গই 

_ হিরণ্যগর্ভতীর্থের পশ্চিমে অবস্থিত থাকিয়া 
কাণীক্ষেত্র রক্ষা করিতেছেন, অধিক কি, 

' মহাদেব এই নামই সর্বলিঙ্গস্বরপ ৷ যে 
সকল মাঙ্মবগণ, বারাণসীতে লিঙ্গরূপধারী 
মৃহাদেবকে অবলোকন করে, নিঃসন্দেহ 
তাহার! ত্রিলোকস্থিত যাবতীয় লিঙ্গই সন্দর্শন 

” করিয়া থাকে; মানব, বারাণসীতে একবার 
মাত্র মহাদেবকে অচ্চনা করিলে কঙ্লান্ত 
প্ধ্ত্ত পরমানন্দে শিবলোকে বাস করিতে 

 পারে। পাবিত্রাত্মা ব্যক্তি, যদি শ্রাবণমাসীয় 
০পূদিবসে সযত্বে উক্ত লি্রপা মহাদেবকে 

্ দান বরে, তাহা হইলে পুনরায় রঙ 
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মহেশ্বর, তীর্থরাজ প্রয়াগ হইতে তীর্থরাজের " 
সহিত দ্বয়ং এই স্থানে আগমনপুরবক.নির্রবাণ- 
মণ্ডপের দক্ষিণে অবস্থান করিতেছেন। 
তাহার এ স্বর্ণময় সুনিম্মীল প্রাসাদ হুমেরুর 
সহিত স্পদ্ধা করিতেছে । প্রভো ! আপ- 
নিই পূর্বযুগান্তরে বর প্রদান করিয়াছেন যে, 
কাশীধামে প্রথমেই পাপনাশন উক্ত মহেখরকে 
পুজ। করিবে এবং যে ব্যক্তি কাশীস্থিত প্রয়াগ- 
তীর্থে স্নান করিয়৷ মহেশ্বরকে মহাসমারোহে 
যথাবিধি অর্চচনাপূর্বক নমঙ্কার করিবে, সে 
নিঃসন্দেহ প্রয়াগরুত উক্ত কাধ্য অপেক্ষা , 
কোটিগ্রণ আধিক পুণ্যভাগী হইবে। মহাতীর্থ 
শঞ্ুকর্ণ হইতে মহাতেজোবিবর্দক মহাতেজঃ 
নামক লিঙ্গ, কাশীধামে আবির্ভূত হইয়াছেন; 
মহাতেজোনিধি মেই লিম্বের ুনির্মল 
প্রামাদ মাণিক্যনিচয়ে নিশ্মিত ও পরম 
প্রভাপুণে পরিব্যাপ্ত। যে স্থানে গিয়া কোন" 
রূপ ক্লেশের মুখ নিরীষ্চণ করিতে হয় না, উক্ত 
লিঙ্গকে দন, স্পর্শন, স্তবন ও অর্চনা, করিলে 
পরম পদ লাভ করা যায়। অধিক কি, বিনা- 
যকেখরের পুর্ববভাগস্থিত উক্ত মহাতেজঃ লিঙ্গের 
সম্যক পুজা করিলে, মানব তেজোময় যানে 
শিবলোকে গ্রমন করিয়া থাকে। রুদ্রকো্টি 
ন্ধমক পরম পবিত্র তীর্থ হইতে মুহা-যোগীশ্বর : 
লিঙ্গ, স্বয়ং এস্থানে প্রকাশ পাইয়াছেন। « 
পার্বতীশ্বর লিঙ্গের সমীপস্থ সর্ব্কম্ম-ভোগ- 
ক্ষয়কারী এ লিঙ্গকে সন্দশন করিলে মান্ব. 
গণের কোটিলিঙ্গদর্শনের ফললাভ হইয়া, 
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থাকে। উক্ত মহাযোগীর্বরলিঙ্গের প্রাসাদের 
চতুদ্দিকে রুদ্রগণনির্মিতি হুরম্য কোটাসংখ্যক 
রুদ্রগণের প্রাসাদ শোভা ট্রাইতেছে। বেদবাদী 

' ব্যক্তিগণ, কাশীধামে এ স্থানকেই কুদ্রস্থলী 
' বলিয়া কীর্তন করেন। কি কুমি, কি কীট, 
কি পতঙ্গ, কি পশু, কি পক্ষী, কি শ্মগ, 
কি মনুষ্য, কি শ্রেচ্ছ, কি দীক্ষিত, যাহারাই এ 
রুদ্রস্থলীতে প্রাণত্যাগ করে, তাহারাই রুদ্রত্ত 
লাভ করিয়া থাকে এবং তাহাদিগকে আর 
সংসারে আসিতে হয় না। সহত্র সহস্র জন্মে 
যে পাপ সঞ্চিত হয়, কুদ্রস্থলীতে প্রবেশ মাত্র 
তাহা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়। থাকে। সকামই হউক 
বা অকামই হউক কিংবা তিথ্যকযোনিগতই 
হউক, যে কোন জীব রুদস্থলীতে জীবন বিস- 
জ্জন করিলে পরম নির্বাণ লাভে সমর্থ হয়। 
একামক্ষেত্র হইতে স্বয়ং কৃত্তিবাস নামক লিঙ্গ 
এস্থানে আগমন করিয়াছেন। প্র কুত্তিবাস 
লিঙ্গে ধধিগণের সহিত স্বয়ং আপনি অবস্থিত 
থাকিয়া অন্তকালে ভক্তগণের কর্ণবিবরে 
বেদবপিত ব্রহ্মজ্ঞান প্রদান করিতেছেন। 
সিদ্ধিপ্রদ এই ক্ষেত্রে মরুজঙ্গল হইতে চতীশ্বর 
লিঙ্গ উপস্থিত হইয়াছেন; সতত তাহাকে 
দর্শন করিলে প্রচণ্ড পাপপুপ্ও খণ্ডিত হইয়া! 
থাকে। গণাধ্ক্ষ পাশপাণির সমীপে যে 
ব্যক্তি, এ চণ্তীখবরকে সন্দর্শন করে, সে পরম- 
পদ প্রাপ্ত হয়। অন্তকুট নামক গণেশের 
সমীপে ভবনাশন ভগবান নীলক নামক 

' লিঙ্গ কালগ্রর তীর্থ হইতে স্বয়ং সমুভুত 
হুইয়াছেন। যাহারা উক্ত নীলকষ্ঠেশ্বরকে 
অর্চন! করে, তাহারাও নীলকণ ও শশীভূষণ 
হইয়। থাকে । কাশ্মীর হইতে সর্ধদ! জীব- 
গণের বিজয়প্রদ ব্জয়েশনামক লিঙ্গ, 

শালকটস্কটের পুর্ববভাগ্ে. উপস্থিত হইয়াছেন। 
উক্ত'বিজয়েশ্বরকে অর্চন! করিলে কি সংগ্রাম, 
কি রাজদ্বার, কি বিবাদ, সর্বত্রই সর্বদা 
বিজয়লাভ হয়। ত্রিদগ্াতীর্ঘ হইতে স্বয়ং 
তগবান্ উর্ধরেত! নামক মহালিঙগ সমাগত 
হইয়া গৃতক্ষ এুসুঠুণ্ডর সম্মুখে অবস্থিড 

শঙ্খ তত 
রো রথ চা 

আছেন। উক্ত উর্ধরেতা লিঙ্গ অবলোকন 
করিলে পরমগতি লাভ হইয়৷ থাকে এবং 
যাহারা এ লিঙ্গের ভক্ত, তাহাদিগের কখন 
অধোগতি হয় না। মুণ্ড নামক বিনায়কের 
উত্তরে মগ্ডলেশ্বর ক্ষেত্র হইতে -্রুক? 
নামক লিঙ্গ উপস্থিত হইয়াছেন; উত্তু 
শ্রীকগের ভক্তগণও শ্রীকঠন্বরূপ হইয়া! থাকে; 
অন্ত জন্মে মহালক্মী কখনই তাহাদিগকে 
পরিত্যাগ করেন না । মহাতীথ ছাগলাণ্ড 
হইতে ভগবান কপদ্ধখবর গ্ীষক লি, 
পিশাচমোচনতীর্থে আপনি আবির্ভাব পাইয়া" 
ছেন। মানব, কপদ্দাশ্বরকে পুজা করিলে 
নিরয়গামী হয় না এবং উতৎকট পাপ 
করিলেও কখন প্িশাচতু লাভ করেনা। 
সৃক্ষেশৃ্নামক লিঙ্গ, আত্রজ্কশ্বর নামক ক্ষেত্র 
হইতে পরম মঙ্গলাম্পদ এই ক্ষেত্রে ক্সয়ং সমা- 
গত হইয়া বিকটদ্বিজসংজ্ঞক গণেশের. সমীপে 
অবস্থিত আছেন। উক্ত ুক্ষেখ্বর লিঙ্গ সন্দ- 
শন করিলে লুক্মগতি লাভ হইয়৷ থাকে। 
জয়ন্তেশ্বর নামক লিঙ্গ, মধুকেশ্বরতীর্থ হইতে 
আগমন করত লম্বোদর নামক গণপতির 
সম্মুধে বিরাজ করিতেছেন। যে ব্যক্তি জাহ্- 
বীজলে অবগাহনপুর্র্বক তাহাকে অবলোকন 
করে, সে বাঞ্ঠিত সিদ্ধিলাভ করত সর্বত্র বিজয়ী 
হয়। শ্রীশৈল হইতে দেবাধিদেব ব্রিপুরাস্তক্ 
নামে লিঙ্গ কাশীধামে আবির্ভূত হইয়াছেন। 
শ্রীশৈলের শিখর দর্শনে যে ফল কথিত আছে; 
ত্রিপুরান্তককে দর্শন করিলে অনায়াসে সেই ফল 
প্রাপ্ত হওয়া যায়। মানব, বিশ্বেশ্বরের পশ্চিম- 
ভাগে অবস্থিত এ লিঙ্গকে পরম. ভক্তিসহকারে 
পুজা করিলে আর গর্ভে প্রবেশ করে না। 

সৌম্যস্থান হইতে সমাগত ভগবান্ মুকুটেশ্বর, 
বন্রতুণ্ড নামক গণাধ্যক্ষের সমীপে অবস্থান 
করিতেছেন। তাহাকে দর্শন ও স্পর্শ করিলে 
সমুদয় সিদ্ধি করতলগত হইয়া থাকে। সর্ব- 
সিদ্ধিপ্রদাতা -ত্রিশুলী *লীমক নিন, কুটা্াধা 
গ্রণপৃতির. সুন্মুখ, জালেশ্বর ছইতে সমাগণ্জ 
হইয়াছেন। একদস্তের উত্তরে, মহাতীর্ঘ: 
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রামেস্বর হইতে জটাদেব আগমন করিধ়াছেন। কি মৃত, সকল সময়েই ভাহারা রুদ্ররূপে 
তীহাকে অর্চন! করিলে সমুদয় অভিলাম পুর্ণ পরিগণিত। পরম ধর্মজনক বুষেশ্বর, বৃষভ- 
হয়। ত্রিতুখের পূর্ধদিগৃভাগে ত্রিসন্ধ্াক্ষেত্র ধ্বজক্ষেত্র হইতে মা হইয়া বাণেখর 
হইতে ত্র্ন্বকদেব সমাগত হইয়াছেন; ভিনি, লঙ্গের সমীপে অবস্থান করিতেছেন । কেদার- 
থয অর্চকগণের ত্রান্বকণ্ক সম্পাদন করিয়া! তীর্থ হইতে ্বশানেখর লিঙ্গও আগমন করিয়া- 
*"থাকেন। হরিশন্দ ক্কেত্র হইতে হরেশর লিঙ্গ | ছেন। প্রহ্লাদেশ্বরের পশ্চিমাংশে অবস্থিত 
আগমন পুন্বক হরিশ্চন্দেখরের সম্মুখে অব- : স্াহাকে দর্শন করা সকলেরই কর্তব্য। যে 
স্বিত আছেন। তীহাকে পুঙ্জা করিলে সর্ম্দ| ৷ ব্্তি, উত্তরবাহিনীচ্ছলে অবগাহনান্তে ঈশা- 
জয়লাভ হয়। মধ্যমেশ্বর স্থান হইতে .সর্ব | নেশ্বরের পুজা করে, সে ঈশানতুল্য প্রভাব- 
নামক লিঙ্গ বাশীধামে উপস্থিত লইয়া চত্ুর্ষে- ; সম্প্ন হইয়া ঈশানলোকে বিরাজ করিয়া 
দেশ্বর লিঙ্গের সম্মুখে বিরাজ করিভেছেন। থাকে।.সংহারভৈরব নামে মনোহ্রমুর্তি ভৈরব, 
কোন মানবই, পরম সিদ্ধিপ্রদ উক্ত লিগের । ভৈরবক্ষেত্র হইতে সমাগত হইয়া খর্ববিনায়- 
পুজা করিলে আর প্রাণিপদবী প্রাপ্ত হয় না।. কের দৃক্ষিণে অবস্থিত আছেন। তাহাকে 
যে স্থানে সর্বযজ্ঞলপ্রদ যঙ্গশের লিঙ্গ যতসহকারে দর্শন করা বিধেয় এবং তাহাকে 
বিরাজমান আছেন*তথায় স্থলেশগরতী্থ, 5ইতে : অঙ্চন! করিলে সর্কসিদ্ধি লাভ হইয়া! থাকে। 
ুলেশ্বর নামক মহালিঙ প্রার্ভুত হইয়াছেন , উত্ত সংগারভৈরব, কাণীধামে থাকিয়া মকলের 
পরম শ্রদ্ধাসহকারে এ মহালিঙ্গের অঞ্চনাঁ : হুখ্রাশি নংহার করিতেছেন। কনখলতীর্থ 

করিলে ইহকালে ও পরকালে মহতী লক্ষী হইতে দিন উপ্র- নামক লিঙ্গ এই স্থানে 
লাভ করা যায়। ম্ুবর্াখ্য তীর্থ হইতে | আবির্ভূত হইয়াছেন। উহাকে সন্দর্শন করিলে, 
সহজাধ্য নামক লিঙ্গ কাশীধামে সমাগত ; মানবগণের উগ্রপাতকও বিনষ্ট হইয়া থাকে। 
হইয়াছেন; তাহাকে অবলোকন করিলে : অর্নাবনায়কের পুর্বধিকে অবস্থিত রী লিঙ্গকে 
জীবগণের জ্ঞান্চক্ষু উদিত হইয়া থাকে । ! সতত সেবা কর! উচিত; কারণ তাহাকে 
শৈলেগরের দক্ষিণে ভগবান্ সহস্রাখ্োশ্বরকে ' অচ্চনা করিলে অততাগ্র উপসর্গ সকলও শাস্তি 
দন্দর্শন করিতে পারিলে শত সহত্র জন্মার্জিত ' পাইরা থাকে । হে প্রভো! মহাক্েত্র বন্াপথ 
পাপরাশিও বিলীন হয়। হষিতক্ষেত্র হইতে হইতে ভবনামে ভগবান্ ভীমচণ্ীর সিধানে 
ধিত নামক মনোহর লিঙ্গ, এলে আবি । য় প্রাদরূত হইয়াছেন। মানব, উক্ত 
ইেয়াছেন; মানবগণ ভীহাকে দর্শন ও স্পর্শ ! তবেশুরুকে অর্চনা করিলে আর ভবে আগমন 
চরিলে পরম আনন্দ লাভ করিয়। থাকে। করে না এবং সমুদয় গ্ঁপতিগণ তাহার আজ্ঞা- 
ন্নেশ্বরের সমীপে উক্ত হযিতেবরের প্রাসাদ । বহু হইয়া! থাকে। পাপরাশির দগ্ুকর্তা 

শোভিত হইতেছে ; এ প্রাসাদ বিলোকন ! | লঙগাকুতি ভগবান্ দণ্ডী দেব্দারুবণ হইতে 
করিলে মানবগণের হধজ্রোত বিরত হয় না। ৰ বারাণসীতে অমাগত হইয়া দেহবিনায়কের 
রুদ্রমহালয় হইতে রুদ্রেখর লিঙ্গ স্বয়ং এই | পূর্দাদিকে অবস্থিত আছেন। তাহাকে পুজা 
স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। মানব, তাহাকে | ূ করিলে মান্বগণকে আর সংসার দর্শন করিতে 
নিরীক্ষণ করিলে রুদলোকে গমন করিয়া হয়্না। সেই স্থানে ভুদ্রকণৃহুদ হইতে, ভ্র- 
থাকে ৷ যে সকল মানব কাশীধামে রূদ্রেশ্বরকে কর্ণহদের সহিত শির নামক সাক্ষাৎ লিঙলগরূী 
অর্চনা করে, নিঃসন্দেহ তাহারওপ্র্ররূপী হয়। শিব, আগমন করিয়াছেন। এক্ষণে পর উত্তম 
টিকে নী ভগবান রত্েশবরকে । তীর্থ উদ্দণ্ড নামক গণপতির পুর্বদিকে অব- 

করিতে পারিলে, কি জীবন্ত, স্থিত হইয়াছে । যে মানব উক্ত ভদ্রকর্হদে, 
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নান করিয়! শিব নামক লিঙ্গের অর্চনা করে, 
সে, সর্বত্র পরম ' শিব (মঙ্গল) প্রাপ্ত হয় 
এবং সকল প্রাণীর ফ্কাল দর্শন ও শ্রব্ণ 
করিয়৷ থাকে, আর এ! হদের সম্মুখে শঙ্কর 
নামক লিঙ্গ, হরিশ্চন্দ্রতীর্থ হইতে আগমন 
করিয়াছেন। তাহাকে পুজা করিলে জনগণ 
আর জননীজঠরে প্রবেশ করে না। কলশেশ 
নামক কালপ্রতিষ্ঠিত মহালিঙ্গ যমলিঙ্গ নামক 
মহাতীর্ঘ হইতে আগমনপুর্ধক চক্রেশ্গরের 
পশ্চিমাংশে অবস্থিত হইয়াছেন) মিত্রাব্রুণের 

৷ দক্ষিণভাগস্থিত যমতীর্ঘে অবগাহনান্তে কাল- 
লিঙ্গুকে সন্দর্শন করিলে মানবগণের কলি ও 
কাল হইতে কোন ভয় থান্ধে না। ত্রস্থানে 
মঙ্গলবার চতুর্দশী তিথিতে যে ব্যক্তি কাল- 
লিঙ্গের উৎসব করে, সে অতিপাকী হইলেও 
যমভবদ দর্শন করে না। মহাক্ষেত্র নৈপাল 
হইতে পৃশুপতি এই স্থানে আগমন করিয়া 
ছেন। পিনাকপাণি ধেণদেব আপনি পুর্দে 
এঁ স্থানে ত্রাদি দেবগণকে ঘুক্তিলাভের 
জন্ত পাশুপূত যোগ উপদেশ করিয়াছেন। 
উহাকে স্ধর্শন করিলেই মানব পণ্ডপাশ 
হইতে বিণুক্তি লাভ করিয়৷ থাকে । কপালা 
নামক লিঙ্গ করবীরকতার্থ হইতে আগমন 
করিয়া কগালমোচনতীর্থে অবস্থান করিতেছেন। 
মানব, সন্দপ্রযত্থে উহাকে অবলোকন করিবে; 

কারণ ঠাহার দর্শনমাত্রেই ব্র্গহত্যাপাতকও 
বিলীন হইয়! থাকে । দেবিকাতীর্থ হইতে 
উমপতি আগমন করিয়্জ্গাশুপতির পুর্নূদিকে 
অবস্থান করিতেছেন। তাহাকে দর্শন কৰিলে 
চিরসঞ্তি পাপরাশি বিনষ্ট হয়। মহেশ্বরক্ষেত্র 
হইতে দী্ডেশ নামক লিঙ্গ উমাপতির নিকটে 
অবস্থিতি করিতেছেন। উক্ত দীপ্তেশ্বরকে 
অর্চনাদি করিলে তিনি ভোগ ও মোক্ষ প্রদান 

করিয়া থাকেন এবং ইহকাল ও পরকান্দের 
অন্ধকার দূরীভূত করেন। কায়ারোহণ ক্ষেত্র 
হইতে আচার্য নুকুলীশ্বর নামক লিঙ্গ, মহা- 
পাশুপতব্রতধারী শিষ্যগণে পরিবৃত হইয়া 

. মহাদেবের দক্ষিণে অবস্থিত হুইয়াছেন। 

তাহাকে নিরীক্ষণ করিলে,ত্বরায় গর্ভপ্রবেশকক্. 
অঙ্ছান বিদুরিত হয় এবং পরম জ্ঞানের সঞ্চার, ; 
হইয়া থাকে। অমরেশ নামক মহালিঙ্গ, গঙ্গা- 
সাগর হইতে সুমাগত হইয়াছেন; তাহার 
দর্শনমাত্রে অমরত্বও দুর্লভ হয় না। মানব- 
গণকে ভোগমোক্ষ প্রদানের জন্ত ভগবান 
ভীমেশ্বর, সপ্তুগোদাবরতীর্থ হইতে কাশীধামে 
প্রকাশ পাইস়্াছেন। নকুলাখবরের_. সম্ুখস্থিত . 
উক্ত ভীমেশ্রকে অবলোকন মাত্রে মহাভীষণ 
কণুষরাশিও তৎক্ষণাৎ, বিনষ্ট গুহইয়! যায়। 
ভুতের তীর্থ হইতে স্বম্ তম্মগাত্র নামক 
শিঙ্গ এই স্থানে প্রাদুভত হইয়। ভীমেস্বরের, 
দক্ষিণে অবস্থিত আছেন। মানব, সতত, 
ভ্ানাকে সন্দশন করিরে; তা হইলে, শত, 
বংসর পাশুপতষোগ অঙ্টাক্রপে অভ্যাস 

ঝরিলেশ্য ফল লাভ হয়, সেই ফল লাভ 
করিতে পারিবে। স্বয়হ্ক নামে বিখ্যাত 
লিঙ্গকূপী শঙ্কর, নকুলীশ্বর তীর্থ হইতে 
কাশীধামে স্বয়ং প্রকাশ পাইয়াছেন। যে 
মানব, নিদ্ধিনামক হ্রদে অবগাহনপূর্ব্বক 
মহালক্মীত্রের সম্তুধবত্তা উক্ত স্বয়ছ লিঙ্গের 
পুজা করে, তাহাকে আর জন্মগ্রহণ করিতে 
হট না। প্রয়াগতীর্ঘের শিকটে ধ্রণীব্রাহ- 
দেণের বিদ্রমপ্রভ প্রঃসাণ শোভা পাইতেছে 
আপনি দেবগণ, খপিগণ ও অনুচরগণের সহিত 
রহকন্দর মন্দরাদ্রি হইতে সমাগত হইয়াছেন 
ওনির! ধ্রণীব্রাহদেবও কাশীধামে উপস্থিত 
হইয়াছেন। যত্বাতিশয় সহকারে তাহাকে 
সন্দর্শন কর! কর্তব্য; কারণ তিনি, আপরদ- 
সমুদ্রনিম্গ্ধ শরণাগত জনকে উদ্ধার করিয়া 
থাকেন। কর্ণিকার তীর্থ হইতে কর্ণিকার- 
কুঙ্গুমপ্রভ শিখিলোপসর্গনাশক গদাধারী গণ- 
প্তিও আগমন করিয়াছেন; ধরণীবরাহের 
উত্তরে অবস্থিত উক্ত গণাধ্যক্ষকে পুজ! করিলে, 
তিনি গাণপত্যপদ প্রর্দান করিয়। থাকেন।. 

বিপক্ষ নামক লিঙ্গ, হেমনকুট হইতে আগমন" 
পূর্বক মুহেশ্বরের দক্ষিণে অবস্থিত আছেন 7 
তাহাকে অবলোকন করিলে সংসার হইতে 
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নিস্তার লাভ কর! যায়। গঞ্গাদ্থার হইতে 
হিমসমপ্রভ মংস্তেশ্বর লিঙ্গ সমাগত হইয়া- 
ছেন? বরহ্মনালের পশ্চিমদিগ্ভাগস্থিত তাহাকে 
সবর্ণন করিলে সর্দসিদ্ধি লাভ হয়। হে প্রভো ! 

কৈলাসপর্বত হইতে কোটাসংখ্যকগণ ও 

গ্রণাধিপ এই স্থানে সমাগত হইয়াছেন। 

সেই গণগণ কাশীধামে ভ়দ্কর কনাটঘুক্ত 
অসংখ্যথারশোভিত, বিবিধ যন্ত্রবিরাজিত সপ্ত- 

সবর্তৃল্য বহল দুর্গ নির্মাণ করিয়াছে। এ 
চর্গনিচয়ে কো'। কোটী রক্ষিগণ নিরস্তর ভ্রমণ 

করিতেছে । হ্ববর্ণণ, রূপ্য, তাম, কাংস্ত ও 
সীদক নির্মিত ত্র দকল দুর্গ, অযঙ্কান্তের ন্যায় 
কমনীয় ও গগনস্পর্শী, আর তাহার, কাশী- 
ধামের চতুর্দিকে এক মহা! শৈলছূর্গ ও মহন্তো- 
দরী নদীর জলপুর্ণ গভীর এক পরিখা প্রস্থত 

করিয়৷ তাহা গক্ষাজলে মিশ্রিত করিত্াছে। 

উক্ত _মংস্কোদরী অন্তণ্র ও বহিশ্চররূপে 
ঘ্িধাবিভক্ত হইয়াছেন। যে সময় গন্গাজল, 
অন্তর্ববাহী হইয়। যতসম্তোদরীতে প্রবাহিত হয়, 
সে সময় বছ পুণাসঞ্চয় থাকিলেই সেই 

মহস্তোনরীতীর্থ লাভ করিতে পারা ধায়। 
তখন প্র তীর্থে শত শত কোটা চন্দনূ্ধ্যগ্রহণের 

সময় এবং অন্ান্ত যাবতীয় পর্ব, যাবতীয় 

তীর্থ ও যাবতীয় শিবলিঙ্গ সমাগত হইয়া 

থাকেন। সেই সময়ে যে সকল মানব 
ম্হন্তোদরীতে অবগাহনান্তে পিতগণকে পিও 
দান করে, তাহাদিগকে আর জঠরযন্ত্রণা 

ভোগ করিতে হয় না। যে সময়ে মহভ্রো- 

দ্রীতে জাহুবী জল মিলিত হয়, তখম 

এই অবিষুক্তক্ষেত্র, মত্স্তাকার প্রাপ্ত হইয়া 
থাকে। সেই সময়ে যাহার মংস্তোদরীতে 

'ম্বান করিতে পারে, তাহারা মনুষ্যের মধ্যে 
"শ্রেষ্ঠ হয় এবং অসংখ্য পাপরাশি সঞ্চয় 
করলেও যমপুরী দর্শন করে না। অধিক কি 
-কছিব, নানাতীর্থে স্ধাম বা কঠোর তপোনু- 
্টীনেরও প্রয়োজন নাই ) বদি উক্ত মতস্তো- 

জ্লীড়ে একবার ফান করা যায়, তাহা হুইলেই 
৷ আর: গরুরী কোথায়? বে যে স্থানে দেবতা, 

পষি বা মনুষ্যগণের প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গ আছেন, 
মস্তোদরীতে দেই সেই স্থানে অবগাহন 
করিলে অনাম্নাসে মেঁক্ষপদ লাভ করা যায়। 

স্বর্গ মত্ত্য পাতাল অনেকানেক তীর্থ 
আছে বটে, কিন্তু কোন তীর্ঘই নিঃসন্দেহ 
মহন্তোদরীর কোটা অংশেরও সমান নহে। 

হে বিভো! পরম উদারকম্্ী কৈলাস্বাসী 
গুণপতিই এ তীর্থ নির্মাণ করিয়াছেন। উক্ত 

গরণাধিপের পুন্্নদিকে গন্ধমাদন পর্বত হইতে 
ভুকুঃ নামক লিঙ্গ, স্বয়ং এইস্থানে আবিভূ্ত 

হইয়াছেন। মানবগণ প্র মহালিগকে সন্দর্শন 
করিলে স্বচিরকাল দিব্য উপভোগ্য বস্ত ভোগ: 

করত ভুলোক, ভূবর্লোক ও মহর্লোক হইতেও 
উতকুষ্ট স্থানে বাস করিয়৷ থাকে৷ হে বিভে৷! 

হাটকেশ নামক মহালিঙ্গ ভোগবতীর সহিত 

সপ্তপাতালতল হইতে স্বয়ং এই স্থানে আগমন 
করিয়াছেন এবং অনন্ত বানুকি প্রভৃতি 
নাগরাজগণ মণি, মাণিক্য ও রত্বসমূহ দ্বার! 
মঘত্বে তাহার মহা প্রাসাদ নিশ্বাণ করিয়া 

দরিয়াছেন। ঈশানেখরের পুরর্বদিকে. অবস্থিত, 
 র্রমালাবিভুষিত উক্ত হাটকেস্বরকে ভক্তিভাবে 
পৃজ| করিলে মান ও সর্ন্বলিদ্ধি লাভ করিয়া 

থাকে এবং ইহুকালে অসংখ্য প্রহিক হুখভোগ 
করিয়া দেহান্তে নির্ববাণপ্রাপ্ত হয়। আকাশ 
হইতে তারক নামক জ্যৌতিথ্ময় লিঙ্গ আগমন 
করিয়! এইস্থানে জ্ঞানবাপীর সম্মুখে অবস্থিত 
আছেন। উক্ত তারকেখবর লিঙ্গের অর্চনা 

করিলে তারকজ্ঞান প্রাগ হওয়া! যায়। মানব, 
জ্রানবাপীতে অবগাহনান্তে সন্ধ্যাবন্দনাঘদি কার্ধ্য 
ও পিউৃতর্পণ সমাধা করিয়া মৌনব্রতাবলম্বন 

পর্বক উক্ত শারকেস্বরের সন্দর্শন মাত্রে 
সর্পাপ হইতে মুক্ত হইয়া পরম পুণ্য সঞ্চয় 
করিয়া থাকে এবং অন্তকালে, যাহার প্রভাবে 

সংষার হইতে নিশ্তীর্ণ হওয়া যায়, এরপ জ্ঞান 
লাভ করে। পূর্বে আপনি যে স্থানে কিরাত- 

রূপ ধারণ করিয়াছিলেন, সেই কিরাততীর্থ 

হইতে ভগবান্ কিরাতেখুর এই স্থানে আবির্ভূত 

হইয়৷ তারকেশরের পশ্চৃঙাগে বিরাজ করিতে- 
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ক 

সঞ্তাততম অধ্যায়।.. 

ছেন। মানব, তাহাকে প্রণাম করিলে 
আর জননীজঠরে শয়ন করে না। লক্কাপুরী 
হইতে নামক (লিঙ্গ সমাগত হইয়া 
নৈর্ধতদিকে পৌলস্ত্যরাধীবের পশ্চাৎ অবস্থিতি 
করিতেছেন; তিনি পুজিত হইলে মানব- 
গণের রাক্ষদভয় দূর হয় এবং ছুষ্টগণকে দমন 
করিয়া থাকেন৷ .জলপ্রিয় নামক পবিত্র লিঙ্গ, 
জললিঙ্গ স্থল হইতে আগমনপুরর্বক ভাগী- 
রথীর জলমধ্যে অবস্থিত আছেন এবং এ 
স্থানেই তাহারূুবিবিধিত্বরাজি-বিরাজিত, বিবিধ- 

৷ ধাসুময় অত্ত্ুচ্চ প্রাসাদ শোভ। পাইতেছে ; 
কোন কোন পুণ্যশীল ব্যক্তিই তাহা দর্শন 
করিতে পান। .কোটাশবর নামক পরম লিঙ্গও 
আগমন করিয়াছেন । তাহাকে অবলো কন 
করিলে কোটালিঙ্গ দর্শনের ফল লাভ হয়। 
ত্র শ্রেষ্ঠসিদ্বিপ্রদ শ্রেষ্ঠলিদ, শেগ্টেশবরের 
পৃশ্চাত্তাগে, বহে আছেন। বড়বাম্ত হইতে 

নলেশ্বরের সন্মুখে বিরাজ করিতেছেন; তিনি 
পুজিত হইলে সর্ব্বসিদ্ধি দান করিয়া থাকেন। 
বিরজভীর্থ হইতে দ্েবদেব ত্রিলোচন আগমন 
পুর্বক অনাদিমিদ্ধ ত্রিপিঃপলিঙ্গে অবস্থান 
করিয়াছেন । যে স্থানে জীবগণ তারকঙ্ঞান 
লাভ করে, সেই পবিত্র পিপনাতীর্থে স্বয়ং 
দেব ওক্গারেখ্বর, অমরকণ্টক তীর্থ হইতে 
আবির্ভূত হইয়াছেন। যে সময় গঙ্গা ভূমগ্ডলে 
অবতীর্ণ হন নাই, যে সময় কেবলমাত্র কাশী- 
ধামই ত্রিলোকের নিক্সরের জন্য আবির্ভূত 
হন, সেই সময়েই উক্ত ওঞ্ারেশ্বর রে 
বয়, আবির্ভূত হইয়াছেন এবং সেই সময় 
হইতেই কানীধা মুক্তিক্ষেত্ররূপে প্রসিদ্ধি 
লাভ করিয়াছেন । উক্ত ওক্কারেখরের মহিম। 
বর্ন করিতে আপনি ভিন্ন আর কেহই সমর্থ 
নহেন। হে ঈশ! স্ব স্ব স্থানে অংশম্তাত্ 
রাখিয়। এই কাশীধামে পূর্বোক্ত মহাপুণ্য 
শিবলিন সকল সম্পূর্ণভাবে আনীত হইয়াছে 
এবং হে বিভো ! সর্ব্বদিক্ হইতে উক্ত দেব- 

» গণের নানারত্ব-বিমণ্ডিত, বহুল ধাতুময়, গগন- 

ত5ীন 

স্পর্শী হুরম্য প্রাসাদনিচয়ও আনয়ন করিয়াছি : 
হে সরসত্তম! এ সকল 'প্রাসাদের অগ্রাস্থিত' 
কলশমাত্র অবলোকন করিণে মুক্তিলাভ হয় 
এবং উল্লিধিত লিঙ্গনিচয়ের নাম ম্মরণ করি- 
লেও সহত্র সহঅ জন্মার্জিত পাপরাশি ক্ষয়- 
প্রাপ্ত হইয়৷ থাকে। হেস্বমিন! এক্ষণে 
আপনার আর কোন্ কন্ধব করিতে হইবে, 
আচক্ছাদানে চরিতার্থ করুন এবং আহাও সিদ্ধ 

হইয়াছে বলিয়া স্থির করিবেন। খন্! কহি- 
লেন, হে কুস্তযোনে ! দেবদেব মহেশ্বর নন্দীর 
এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীতিপ্রফুলদয়ে 
বন্দীকে সমাধরপুর্বক কহিলেন, হে আনন্ধা- 
দায়িন নশ্দিন! তুমি উত্তম কার্ধ্যই করিয়াছ,. 
এক্ষণে আমার আদেন্রানুসারে, নবকোট। চামু 
গার মধ্যে যিনি যে স্থানে ঞ্তবেতালাদি ন্ব স্ব 
দেবতার সহিত অবস্থিতি করিতেছেন, তুমি 

তাহাদিগের সকলকে বল, বাহন ও আম়ুধের 
সহিত কাশীপুরী রক্ষার্থে ইহার চতুদ্দিকে প্রতি- 
দুর্গে নিধুক্তা কর ভগবান্ শঙ্কর, নন্দীকে 
এইরূপ আদেশ করিয়া শহ্বরীর সহিত মুক্তিরূপ 
অঞ্চুরের খুণস্বরূপ ত্রিপিষ্টপক্ষেত্রে গমন করিলে 
শিলাদতনয় নন্দীও শন্বরাজ্ঞা শিরোধারণ 
পূর্বক চতুদ্দিক্ হইতে চামুগ্ডাদিগকে আহ্বান 
করিয়া প্রতি জির্সি সম্সিবেশিত করিলেন। যে 
মানব, শ্রদ্ধানহুকারে পবিত্র শিবলিসবান্রাপুর্ণ 
এই অধ্যায় শ্রবণ করে, নে স্বর্গভোগান্তে 
মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইয়৷ থাকে । এই অষ্টাধিক 
ষষ্টি লিঙ্গ বিবরণ শ্রবণ করিলে মানবকে আর 
জননীজঠরে প্রবেশ করিতে হয় ন!। 

একোন্সপ্তুতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৯॥ 

সপ্ততঠিতম অধ্যায়। 

চাণুণ্ডাস্থিতিবিব্রণ ! 

“হে পার্নতীনন্দন ৯ শন্করের আদেশানু- 
সারে বিশ্বের আনন্দদায়া নন্দী, কাশীপুরষ্ট 
রক্ষার জন্য যে যে দেবতাকে যে যেস্থানে, 
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" সৃ্নিবেশিত করিয়াছেন, দেব! অনুগ্হপূর্বাক ললনাগণ পরম সৌভাগা লাভ করে) আর 
 ভহা আমার নিকট যথার্থরপে ব্ণন যাহীর! ব্্যাঠ তাহাদিগের গর্ভসঞ্ধার হয় ও 
', কক্ন।৮ মহেশরনন্দন কার্তিকের অগস্ত্ের যাহারা ব্ধিবা, তাহাদিগকে আর জন্মাস্তরে 
'ধঈদুশ বাকা শ্রবণ করিয়া আনন্দকাননে বৈধব্যযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। অধিক 
3পরমানন্দে যে দেবতা যে স্থানে অবস্থিতি কি, কি পুরুষ, কি রমণী, যাহার! মুক্তি 

করিতেছেন, বলিতে আরম করিলেন। | বাসনা না করে, তাহার! উক্ত বিশালাক্ষীকে 
কার্তিকেয় কহিলেন, এই কাশীধামে ক্ষেত্রের দর্শন, পুজন ও তাহার নাম শ্রবণ করিলে 
পরম হঠইদাক্িনী দেবী বিশালাক্ষী গঙ্গাত্তে তাহাদিগের সর্বাভীই সিদ্ধ হইয়! থাকে। 
এক বিশাল তীর্থ নির্াণপূর্বক তথায় গৃঙ্গাকেশবের সন্নিকটে অপর এক লঙ্গিতা তীর্ঘ 
বিরাজ কম্তিছেন। উক্ত বিশালতীর্থে আছে; তথায় ক্ষেত্ররক্ষাকারিী লললিতাগৌরী . 
অবগানপূর্র্বক বিশালাক্ষী দেবীকে প্রণাম বিরাজ করিতেছেন। মন্প্রকার সম্প্তি রখ 
করিলে উভয় লোকের মঙ্গলপ্রদ বিশাল লক্ষ্মী লাভের জন্য দ্যত্বে তাহার পুঁজ করা কততব্য। 
লাভ করা যায়। হে কৃম্তযোনে! যেপকল উঞ্ত ললিত! দেবীর পুজকগণের কখনই কোন 

মানবগণ, ভাদ্রকসততীয়াতে উপবাসী থাকিয়া বিদ্ধ হয় না। আশিন মাসের কৃষণপক্ষীয় 
. উক্ত বিশালাক্ষীর সমীপে রাত্রিজাগরণপুর্লাক | সতীয়াতে তাহাকে অর্চনা করিলে কি স্ত্রী, কি 
প্রাত্থকালে চতুর্দশ জন কমারীকে ধথাশক্তি পুরুষ সকলেই খাঞ্চিত ফল লাভ করিয়া 

মালা ও বন্ালগ্কারাদি দ্বারা অলপ্গত কন্রিরা | থাকে। ললিতাতীর্থে লান করিয়া ললিতা- 
: সযত্বে ভোজন করায় এবং পরে পুত্রভৃত্যা্ির | দেবীকে প্রণামপুর্বক ষংকিপি*, স্থতি করিলেও 
“ সহিত পারণ করে, '্শহারা সম্পূর্ণব্ূগে ' সর্সত্র লালিত্য লাভ করিতে পারা যায়। হে 

বারাণসীবাসের ফল লাভ করিয়া থাকে। মুনে! বিশালাহ্ষমীর সুখে বিশভুজাগৌরী 
কাশীবামী মানবগণের উক্ত তিথিতে সমু! অবস্থিতা আছেন; যে সকল মানব, কাশী- 
বিদ্বশান্তি ও নির্াণলক্ষমীর লাভের জন্য তাহার , ক্ষেত্রের প্রতি পরম ভক্তিমান, তিনি, তাহা- 
মহ উত্সব কর! কন্তবা। মানবগণ, যে | দিগের মহ ধিপ্ধ সকল সংহার করিয়া 
কোন স্থানেই বাস করুক, বারাণসীতে যঃ- | থাকেন। অর্বাতীষ্ট লাভের জন্ত শরৎকালে 
পূর্বক ধূপ, দীপ, মনোহর মালা, উত্তমো টা ! উক্ত দেখার নবরাত্রব্যাপী উৎসব করা কর্তব্য । 

উপচার, মণিমুক্তাদিনিশ্মিত অলঙ্কার, বিচিত্র ৃ যেব্যক্তি কাশীস্থিত উক্ত বিশ্বতজাদেবীকে 
বিতান, চামর এবং হৃবাগিত হুন্দর নব | প্রণাম না করে, কিরূপে সেই ঢুরাত্মার ভরঙ্কর 
ছ্কুলনিচয় দ্বার! বিশালাক্ষীর আঞ্ঠনা করিলে | উপসর্গ সকল প্রশমিত হইবে এবং যে দকল 
পরম মোক্ষপ প্রাপ্ত হইয়! থাকে। হে মুনে। | পুণ্যাত্বগণ কতৃক তিনি পূজিত ও বন্দিতা হন, 
উক্ত বিশ্বালাক্ষী দেবীকে অতি অলপমাত্রও র কোনরূপ বিস্বই তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে 

দ্রব্য দান করিলে তাহা ইহকাল ও পরকালে । পারে না। কাশীধামে .ক্রুতুবারাহের, সন্ি- 
অনন্ত ফলজনক হয়। বিশালাক্ষীর মহা. | ধানে বাঁরাহী নামে অপর এক দেবী আছেন; 
পীঠোপরি যাহা কিছু দান, জপ, হোম ও শ্তি ভক্তিপ্রঃসর তাহাকে প্রণাম করিলে কখন 
করা যায়, তাহারাই পরিণাম মুকিপ্রদ হইয়া রিপদসাগরে যঞ্ হইতে হয়না এবং সেই 
ধাকে। উক্ত দেবীকে অঞ্না করিলে স্থানেই দেবী শিবদূরতী, আনন্দকানন রক্ষা ও 
কুমারীগঞ্চ গুণশীলাধিড়ষিত জপলাবপ্যসম্পন তাহার বিপক্ষদিগকে ভীতিপ্রদর্শনার্থ ত্রিশুল 
পরম পাতি; গর্ভিনী রমধীগণ, হস্তে বিরাজ করিতেছেন; তাহাকে অবলোকন 
বংশ তনয় এবং অসৌভাগ্যবতী করিলে সমুদর আপ্ বিনষ্ট হয়। ইশ্বর, 



ননী দেবু অবস্থিতা আছেন*; তীহাকে 
অর্চনা করিলে সর্বদা সম্পদূ লাভ হইয়। 
থাকে ৷ জ্ন্দেশ্বরের সমীপে মযুর্বাহনা 
কৌমারী শক্তি অবস্থান করিতেছেন; মহৎ 
ফললাভের জন্য অত্যিত্বে শ্াহাকে নিরীক্ষণ 
করিবে। মহেখরের দক্ষিণে অবস্থিত বৃষারঢা 
দেবী মাহেশ্বরীকে মানবগণ অর্চনা করিলে, 
তিনি ধর্মমসমদ্ধি দান করিয়া থাকেন । নির্ববাণ- 
নু্ুমিংহের সমীপবন্তিনী চন্রহ্া দেবী 
নারসিংহীকে মোক্ষাভিলাধী মানবগণের 
অর্চনা কর! ক্তব্য। হৎসান্গটা বাহ্ধী দেবী, 
ব্রঙ্গেশের পশ্চিমে অবস্থিত থাকিয়া গলিত 
কমগ্ুলুঙ্জলে বিপক্ষদিগকে তাড়ন করিতেছেন; 
ব্র্মবিদ্যালাভের নিমিত্ত কাশীস্থিত উক্ত 
দেবীকে ব্রাহ্মণ, যতি ও তত্বাববোধী ব্যক্তিগণ 
নিয়ত পূজা করিব্নে। গোপীগোবিন্দের 
পশ্চিমে নারারুণী দেবী অবস্থিত থাকিয়া 
শৃন্গনিশ্মিত ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত ভীষণ শরগিকরে 
কাশীর চতুর্দিকে বিদ্বরাশিকে উৎসারিত 
করিতেছেন এবং গ্ৰাহার উন্নত তর্ভানীতে 

চক্রান্স নিরন্তর ভ্রমিত হইতেছে; আনব 
ত্রাহার আশ্রয় হণ করিবে। যে ব্যঞ্চি 
তাহাকে প্রণাম করে, কাশীতে তাহার মহা 
অভাদয় হইয়া থাকে। ধেব্যানীর উত্তরে 
বির্রপাক্ষা৷ দেবী বিরাজ করিতেছেন; যে মানব 
ভক্তিপুর্ববক তাহাকে পুজা করে, সে বাস্থিত 
সম্পদ লাভ করিতে গ্ুটারে। শৈলেখরের 
নিকটস্থিত শৈলেশ্বরীকে অচ্চনা করিবে; 
তিনি, শিজ তর্জনী দ্বারা যেন মতত ভক্তগণের 
উপদর্গকে তর্জন করিতেছেন। মানবগণের 
বিচিত্র ফলদীয়ক চিত্রকুপন, অবগাহন পূর্বক 
চিতরগুপ্তেশ্বরকে, অবলোকনান্তে _িত্রধণ্টা 
দেবীকে পুদ্জা করিলে, মানব বহপাতকধুক্ত 
ও ধর্ম্পথত্র্ট হইলেও চিত্রগ্তপ্তের লিপির 
গোচর হয় না। কিন্ত্রী, কি পুরুষ, যে ব্যক্তি 
কাণীধামে চিত্রঘণ্টার অ্চনা না করে, পদে 
পদে অগংখ্য বিস্বরাশি তাহাকে আক্রমণ 

করিয়া থাকে। চৈত্রমাসৈর তে 
বত্বাতিশয় সহকারে তাহার মহা মহোৎসব ও". 
রাত্রিজাগরণ করা কর্তব্য। যে মানব বিবিধ ' 
উপচারে তাহার অর্চনা করে, তাহাকে আর 
যমবাহন মহিষের গলঘণ্টার ধ্বনি বণ করিতে 
হয় না৷ চিত্রাদেখরের পূ্ববদিকৃস্থিতভিতরীবা 
পেবীকে প্রণাম করিলে, মানব কখন যমধাতনা 
ভোগ করে না। যে ব্যক্তি. ভদ্রবাপীতে অব-' 
গাহনান্তে ভদ্রনাগের সন্মুখবত্তিনী ভদ্রকালীকে 
নিরীক্ষণ করে, তাহাকে স্তর অভদ্রের 
(অমন্গলেন ) মুখ দেখিতে হয় না। .সিদ্ধি 
বিনায়কের পূর্বদিকে বিরাজমানা হ্রুসিদ্ধি 
দেবীকে সযছে পুজা করিলে মহাসিদ্ধিলাত 
হইয়া থাকে। যে মানব, বিধীশ্বরের সমীপ- 
দিত বিধিদেধীকে ববিধ উপচারে রিধিবৎ 
পুজা রে, সে বিচিত্র দিদ্ধিলাভ করিতে 
পারে। প্রয়াগতীর্থে স্নান করিয়া নিগৃড়ু 
ভগ্রিনী দেবীকে অর্চনা করিতে পারিলে 
মানণ কখনই শিগড়ে পাঁড়িত হয় না। বন্দী 
ব্যত্ডি, বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের জন্য প্রতি 
মঞ্জলবারে ভক্তিপুস্নক একভক্ত করিয়৷ উক্ত 

নিগড়ভগ্কিনী দেবার পুজা করিবে; তাহ! 
হুইলে শৃঙ্খলাদি বন্ধনের আর কথা কি, 
ংসারবন্ধনও বিচ্ছিন হইয়া থাকে। শ্রদ্ধা- 

মহকারে তদদীয় পদসেবকগণের কোন বন্ধু 

যদি দূরদেশে বন্দী থাকে, সেও নিঃদন্দেহ 
কাশীক্ষেত্রে উপস্থিত হয়। অধিক কি কহিব, 
কাঞ্চ, নিয়ম অবলম্বনপুরর্বক বদি এ কশা- 
সন্দর্শহারিণী, ভক্তবন্ধনতেদিনী, উদ্যতটন্কান্ু- 
ধারিণী, তীর্থরাজসমীপবর্তিনী দেবীর সম্যক 
সেবা করা যায়, তাহা হইলে তিনি ত্রায় 
সমুদয় অভীক্টই পুর্ণ করিয়া থাকেন ।.প্রুতপততির 
পশ্গস্ভাগে অমৃতেশ্বরের মনিধানে বির।জমানা 

'অমৃতেশ্বরী দেবীকে অমৃতকূপে অবগাহনপূর্্বক 
তক্তিভাবে অর্চনা ও প্রণাম করিলে, মানব 
অনৃতত্ (দেবু) লাত কুরে। তিনি দুক্ষিণ 
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৩১৮ 

প্রদান করিতেছেন » তাহাকে এইরূপে ধ্যান 
করিলে কোন্ ব্যক্তি না অমৃতত্ব লাভ করিতে 
পারে? অমৃতেশ্বরের পশ্চিমে ও পিতামহে- 

স্থুরের সম্মুখে সিদ্ধিলক্ষী দেবী অবস্থিতা 
আছেন; তিনি অচ্চিতা হইলে সর্বসিদধি 

: প্রদান করিয়া থাকেন। উক্ত সিদ্ধিলক্ষমী 
দেবীর লক্মীনিবাস নামক কমলাকৃতি প্রাসাদ 
নিরীক্ষণ করিলে, কোন ব্যক্তি না লক্ষমীলাভ 
করিতে সমর্থ হয় ? পিতামহেশ্বরের পশ্চিমে 

নূলকুবরের ধপম্মুখে বিরাজমানা জগন্মাতা 
কে পূজা করিলে অশেষ উপসর্গ 

বিদুরিত হয়; এই নিমিত হুথার্থা ব্যক্তি-) 

আছেন; তিনি প্রতিনিরত ক্ষেত্রবিন্ সকল 
বন্ধন করিয়া 'খাকেন। মানব তাহার পুজা 
করিলে ক্ষেত্রসিদ্ধি করিতে পারে এবং 
বায়কোণে ক্ষে্ররক্ষাকরী -শিথিচণী দেবী 
অবস্থান করিয়া শিখিবৎ চীংকার করত অনু- 
ক্ষণ বিদ্বসমূহ ভক্ষণ করিতেছেন। তীহাকে 
অবলোকন করিলে মানবগণের নিখিল ব্যাধি- 
বিন হয়। পাশপুক্ষরপাণি ভীমচণ্ডী দেবী 
ভীমেশ্বরের সন্মুধে বাস করত নিরালগ্তভাবে 
সর্বদা উত্তরদ্বার রক্ষা করিতেছেন; যে মানব, 
ভীমকুণ্ডে অবগাহন করিয়া ভীমাকৃতি উক্ত ৭ 
দেবীকে নিরীক্ষণ করে, তাহাকে আর কখন 

গণের বন্াতিশয় সহকারে তাহার অর্চনা ূ ভীষণ যমদ্তগণের মুখ অবলোকন করিতে হয় 
করা বিধেয়। উক্ত ন্লকৃবরেশ্বরের পশ্চিমে না। বুষভখ্বজের দক্ষিণে ছাগবত্রেখরী দেবী 
কুজেস্বরলিঙ্গ আছেন এবং সেই, স্থানেই 
ত্রিলোকমুন্দরী-গৌরী বিরাজ করিতেছেন) 
তাহাকে পুজা! করিলে তিমি সর্ধাভীষ্ট দান 
করেন এবং কখন বৈধব্য হয় না। সাম্বা- 
দিত্ের, সমীপে অবস্থিতা দীপ্তা নামী মহা- 
শক্তির অর্চনা করিলে, লক্মী দেদীপ্যমানা 
হইয়া থাকেন। যে মানব ভ্রীকতীর্থে অব- 
গাহনান্তে পিতৃগণকে যথাবিধি জলাঞ্জলিদান 
ও দানব্রিয়া সমাধাপুর্বক শ্ীকঠেশ্বরের 
সমীপব্ডিনী জগজ্জননী মহালক্ষমী দেবীকে 
অচ্চনা করে, 

পরিত্রাণ পায়। সাধকগণের পরম সিদ্ধিপ্রদ 
মহাপীঠ লক্ষমীক্ষেত্রে যে মানব, মন্ত্রের সাধনা 
করে, সে অনায়াসে সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে। 
এই কাশীধামে সিদ্ধিপ্রদ অনেকানেক গীঠ 
আছে বটে, কিন্তু উক্ত মহালক্ষমীগীঠের তুল্য 
পরম লক্ষ্ীদায়ক পাঠ আর নাই। মহা- 
লক্ষমী-অষ্টমীতে যে সকল মানব যথাবিধি 
তাহার পুজা করে, 'লক্ষমী কখন তাহাদিগের 
ভবন পরিত্যাগ করেন না। মহালক্ষীর 

উত্তরে কুঠারহস্তা হরকুী দেবী অবস্থিত 
থাকিয়৷ প্রতিদিন. কাণীধামের বিদ্বরূপ 

) মহারক্ষনিচর ছেদন করিতেছেন। .মহালক্ষমীর 
দুকিিপাশপাদি.কৌন্মা, শি অবস্থিত 

সে অলক্ষীর হস্ত হহতে। 

অবস্থিতা থাকিয়৷ দিবারাত্র বিদ্বরূপ তরুপল্লব 

সকল "ক্ষণ করিতেছেন; তাহার প্রসাদে 
ূ কাশীবাস লাভ হয়, এই নিমিভ মহাট্মী 
তিথিতে তাহার পুজ। কর! বিধেয়। সঙ্গমের 
লিঙ্গের দক্ষিণে বিকটানন তালজঙ্গেশ্বরী 
দ্বী বিরাজ করত তালবৃক্ষরূপ আমু 
দ্বারা আনন্দবনের নিখিল বিদ্বরাশিতে বিভ্রা- 
মসিত করিতেছেন। তাহাকে নেত্রগোচর * 
করিলে কোনরূপ বিদ্বে পীড়িত হইতে হয় না। 
উদ্দালকতীর্থে উদ্দালকেশ্বর লিঙ্গের দক্ষিণে 
অবস্থিতা যমদংস্রা! নামে দেবী নিরন্তর বিশ্ব 
রাশিকে চর্বন করিতেছেন) যাহারা তাহাকে 
প্রণাম করে, তাহারা শেষ পাতকী হইলেও 
কৃতান্ত হইতে ভয় গর না। দারুকেশ্বর তীর্থে 
দারুকেশ্বরের সমীপে চ্ববমুণ্ড নামে দেবী 
বিরাজ করিতেছেন; তাহার তালু ও বদন 
পাতালে, ওঠ আকাশে ও অধর বহন্বরাতে 
অবস্থিত। সেই ত্রদ্ধাণ্ড গ্রাসেচ্ছু,* শুক্োদরী, 
ধমনি পরিব্যাপ্ত দেবীর সহত্্র বাহু সাগর 
গাধ্য্ত বিস্তৃত রহিয়াছে ;.তাহার এক. হলে 
কপাল, অপর হস্তে স্ুরিকা ও অন্থান্ত বহুল 4 
হস্তে মেষমোদক শোভা পাইতেছে। হ্বীপি- 
চশ্্পরীধানা, কঠোর অগ্রাটহামিনী সেই দেবী 
শুলাগ্র দ্বারা ক্ষেত্রদ্রোহীদিগের কলেবর বিদ্ধ ও 
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পাগীদিগের অস্থি সকল কঠোর হইলেও 
মৃণালনালের স্তায় অনায়াসে চর্বণ করিতেছেন । 
তাহার আভরণ নৃকপালম্বালা ও আকুতি অতি 
ভীবণ। তাহাকৈ প্রণাম'করিলে মানব, ক্ষেত্র- 
বিশ্ব হইতে নিন্ৃতি পায়। যেমন উক্ত চশ্- 
মুণ্ডা, হামুণ্ড দেবী অবিকল তদ্রুপ ; কেবল 

মৃহামুণ্া। দেবী মুগ্ডমালাবিভূষণা এই মাত্র 
বিশেষ । উক্ত উভয় দেবীই অসীমশক্তিসম্পন্ন 
এবং পরম্পর বাহ্প্রসারণপুর্ধক করতালি 
দিয় হান্ত করিতে করিতে ক্ষেত্রের রক্ষাবিধান 

৷ করিতেছেন। হয়গ্রী”বশ্বরতীর্থে লোলার্কের 
উত্তরে প্রচগুবদনা মহামুণ্ড। নামে এক দেবী 
অবস্থিত থাকিয়া নিরন্তর ভক্তবৃন্দের বিদ্বনিচয় 
হুরণ করিতেছেন এবং এ স্থানে চণ্ডদুণ্ড। ও 
মহাতুণ্ড। নামে যে ছুই দেবতা আছেন, 
তাহাদিগেরই মধ্যস্থলে চগ্ডরূপিণী চামুণ! দেবী 
বিরাজ করিতেছেন। কাশীবাসী মানবগণের 
উক্ত দেবতাত্রয়কে, সযতে পুজা! করা কর্তব্য ; 
কারণ তাহারা মানবগণ কতৃক শ্রদ্ধা সহকারে 
স্মৃতা, দৃষ্টা, স্পৃষ্টা ও পুঁজিতা হইলে সমুদয় 
উপসর্গ নিবারণপুর্ব্ক ধন, ধান্ত এবং পুত্র- 
পৌত্রাদি প্রদান করিয়৷ থাকেন। পূর্বোক্ত 
মুহামুগ্ডার পণ্চিমে শুভদায়িনী স্বপ্েশ্বরী ৯ 
এক দেবী আছেন) তিনি স্বপ্রাবস্থায় ভক্ত 
গণকে ভাবী শুভাণুভ বলিয়া থাকেন এবং 
সেই স্থানে স্বপ্রেশ্বর নামক লিঙ্গ আছেন। যে 
কোন তিথিতে পবিত্র অসিমঙ্গমে অব্াহন- 
পুরর্বক উপবাসী থাকিয়াঞ্তাহাদিগকে অর্চনা 
করত স্থণিলমধ্যে শয়ন করিলে কি নারী, কি 
নর, সকল ব্যক্তিই স্বপ্নে ভবিষ্যদৃবৃততাত্ত বিদিত 
হইয়া থাকে। তথায় স্বদ্েশ্বরী যে রাত্রিকালে 
স্বপ্রযোগে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সমুদয় 
ঘটনা ব্যক্ত করেন, যদ্দি কেহ এই বিবরণ পরি- 
জ্ঞাত থাকেন, তিনি অদ্যাপি তাহ! প্রত্যন্্ 
করিতে পারেন। জ্ঞানাভিলাষী মানবগণ, 

চতুর্দশী, বা নবমীতে কি দিবা, কি 
রাত্রিতে সঘত্বে তাহার অর্চনা করিবে। উক্ত 
স্বপ্শ্বরীর পশ্চিমে হুর দেবী অবস্থিত! থাকিয়া 

সতত কাশীক্ষেত্রের দক্ষিণদিক্ রক্ষা! করি; 
তেছেন। 

সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭০॥ 

একসপ্ততিতময অধ্যায় । 

চরগান্ুরের সহিতখদেবীর যুদ্ধ । 

অগস্ত্য কহিলেন, হে 

কিরূপে দেবীর ছৃর্গা নাম হইঙ্জছে এবং কি. 
প্রকারেই বা তাহার অর্চনা করিতে হয়, . 
আপনি তদ্বিষয় আমার নিকট ব্ণন করুন। 
বন্ধ কহিলেন, হে মহাবুদ্ধে কুম্তযোনে ! যেরপে 
ঠাহার দুর্গা নাম হুইয়াছে ও সাধকগণ, যে 
প্রকারে তাহাকে পুজ! করিবে, তাহা কীর্তন 
করিতেছি শ্রবণ কর। রুকু নামক দৈত্যের 
পুত্র হূর্গনামে এক মহাদৈত্য ঘোরতর তপস্তা 
করিয়া পুরুষগণের অজেয়রূপ বরলাভ করে। . 
পরে নিজভুজবলে তুর্লোক ভুবর্লোক ও স্বর্লো" 
কাদি সমস্ত পরাজয়পুর্দক আম্মাধীন করিম 
স্বয়ংই ইন্দ্র, চক্র, বায়ু, বরুণ, যম, অগ্নি, 
কুবের, ঈশান, রুদ্র, অর্ ও বহগণের কাধ্য 
করিতে লাগিল। তখন তাহার ভয়ে তপশ্ষি- 
গণ তপস্যা ও ব্রাঙ্গণগণ বে্দাধ্যয়ন, পরিত্যাগ 
করিলেন। অতিদুম্ম্দ, অপথগামী ক্ররকম্ম্রত 
তদীয় অনুচরগণ, যজ্ঞাগার সকল চুর্ণ, বহুল 
সতীগণের সতীত্বনাশ এবং বলপুর্ধক পরম্ব 
অপহরণ করিয়া উপভোগ করিত। ন্দী : 
সকল বিমার্গগামী, অগ্নি প্রভাশৃন্ত ও 
অন্তান্স জ্যোতিশ্য় পদার্থ দীপ্তিবিহীন 
দিগঙ্গনাদিগের বদনকমল স্নান, ধর্ম ার্ধ্য বিলুপ্ত 
এবং অধন্মাচরণ আরম্ভ হইয়াছিল । তীয় 
কিন্বরগণই নিজ মায়াবলে মেঘরূপ ধারণ করত 
বর্ষণ করিত। বনুন্ধরা সতত সম্ভপ্তা হইলেও 
তাহার ভয়ে প্রচুর শন্ত প্রসব করিতেন এবং 
বন্ধযতরুরাজি হস্তেও সন্ত বহুল ফল উৎপন্ন 
হইত। অতিগর্ধিত সেই হূর্গানুর, দেবতা ওঞ 
খবিগণের পড়ী সকল, বন্দী এবং সমুদ বনৌ- 



তই 

কস্দিগকে দেবতা করিয়াছিল । কি মনুষা, 
কি দেবতা, সকলেই আহার ভয়ে ভীত হইয়া গুহ্মধ্যে লুক্কার়িত থাকিত; কেহই বিপদৃপ্রস্ত 
ব্যাক্তিকে সম্ভাষণ করিয়াও সমাদর করিত না। 
হেমুনে! সন্বংশে জন্ম বা সচ্চরিত্রতায় মহত্ব! হয় দা; কেবল উচ্চপদই মহত্বের ও পদ্রংসই | লতার কারণ হইয়া থাকে । যাহার! বিপং- কালেও দৈত্যের আজ্ঞাবহ না হয়, তাহারাই , ধন্ত। ধনহেতু মলিনচিভ ব্যক্তিদিগের মছ্তা ক্ষুত্রাপি ছৃষ্টগ্হয় না। জগতে লঘৃতাবিহীন ' * মৃত্যুও শ্রেয্ধর, কিন্ত লঘৃতাযুক্ত দেবতৃও 

প্রাথশীয় নহে। যাহাদিগের শ্রাদয়্ূপ সাগর 
বিপংকালেও নিজ গাশতীর্ঘ্য পরিত্যাগ ন! করে, 
তাহারাই প্রক্কত জীবিত ও পুণ্াতআা। কোন 
না কোন নময়ে অস্ঠাই সম্পদ ও কোন সময়ে £ 

শির . অদৃষ্টাধীন বিপত্ভিও ঘটিয়া থাকে; “বীমান ব্যক্তি; এই নিমিত্ত কিছুতেই ধৈর্ধাচ্যত হন 
' না। বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ, চন্দ্র ও হৃর্ধ্ের উদয় ও 
অস্ত সময়ে একরূপতা দেখিয়াই অবস্থারিশেষে 

হর্ষ ও অবস্থাবিশেষে বিষাদ পরিহার করিবেন। 
.ষে ব্যক্তি আপদৃ্রস্ত হইয়৷ দীনত। অব- 

: লন্বনপুর্বক বিপনন হন, তাহার উভয় 
লোকই নষ্ট হইয়া থাকে; এই জন্তই 
সব্ধতোভাবে দীনতাকে পরিত্যাগ করিবে। 
যাহারা আপদৃকালেও দৈর্যাধারণ করিতে 
পারেন, ইহকাল ও পরকালে তীহাদিগকে 
আদৃশ ধৈর্যপ্রভীবে পুনরায় আর আপদ্ স্পর্শ 
করিতে পারে না। এদিকে নুরগণ, রাজ্য ও 
সম্পদৃবিহীন হইয়া ভগবান মহেশ্বরের শরণাপন 

| সর্বজ্ঞ শঙ্কর, হৃর্গাহপ্রর নিধনার্থ দেবী 
ভগবতীকে আদেশ করিলেন। তখন ভগবত্তী 
ভবানী, মহেশ্বরেত্ আচ্জালাভে লৃষ্টচিত্তে 
দেবগণকে অভয় প্রদানপুর্বক সমরে উদ্যতা 
হইলেন । অনন্তর রুদ্রাণী, লাবণ্যচ্ছটায় 
ভ্রিলোকের মনোমুক্ককারিনী কাশরাত্রিকে আহবানপুর্বক সেই 'দুর্গাহুরের আহ্রানাথ পেরু ক্লরিলেন। পরে দেবী কালরাত্রি 
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কহিলেন “অহে দৈত্যাধিপতে ৃ 
ব্রেলোক্যসম্পদ পরিত্যাগ পূর্বক রসাতলে গমন কর) দেবরাজই পুনরায় ব্রিলোকের অধীশ্বর হউন এবং বেদবাদীদিগের বেদবিহিত ক্রিয়াকলাপ পুর্ব প্রবত্তিত হউক। আর যধি তোমার এ বিষে কিছুমাত্র অহঙ্কার থাকে, তাহা হইলে আমি তোমায় সংগ্রামাথ 

আহ্বান করিতেছি, আগমন কর। অথবা যগি জীবনের প্রত্যাশ। থাকে, তবে দেবরাজের শরণাপন হও” মহামঙ্গলরপিণী মহেস্বরী, তোমাকে এই কথা বলিবার ,জন্তই আমাকে € তোমার শিকট পাঠাইয়াছেন। তুমি স্থির জানিও, মৃত্যু তোমার অপেক্ষা করিতেছে। অতএব হে মহাহুর! এক্ষণে যাহ! উচিত 
বিবেচনা হয়, কর। আর ধরি আমার পরম হিতকর বাক্য শ্রবণ কর, তবে জীবন লইয়া এই বেলা পাতালতলে গমন করা কর্তৃব্য। ওখন দিত্যরাজ, দেবী মহাকালীর ঈদৃশ বাক্য 
শ্রথণে ক্রোধে প্রজলিত হইয়া বলিল, কে কোথায় আছ, ইভাকে ধর, ইহাকে ধর! 
এই ভ্রেলোক্যমোহিনী মদীয় ভাগ্যবলেই 
বঙ্গ উপস্থিত হইয়াছে, এই মহত্লাতের 
নিকট ব্রৈলোক্যরাজাসম্পর্তিও তুচ্ছ। আমি 
এই মিমিত্তই দেবতা, খধি ও নৃুপগণকে বন্দী 
করিয়াছি, আজ আমার অদৃষ্টগুণে অনা-' 
নামে নিজেই মদৃগৃহে অভ্যাগত হইয়াছে। 
ধাহার যেবস্ত যোগ্য, শুভাদৃষ্ট থাকিলে কি অরণ্যে কি গ্রহে, খ্খপনা হইতেই তাহার তাহা 'টিরা থাকে। এক্ষণে অন্তঃপুরচারিগণ, 

কে আমার মহৎ অগ্রঃপুরমধ্যে লইয়! 
যাউক। আজ এই বিভষিত ললনা বারা 
আমার রাজ্য বিভূষিত হইল। অন্য সমস্ত দানববংশ মধ্যে কেবল মহামতি আমারই মহান্ অভ্যাদয় ঘটিয়াছে। আজ আমার 
পুর্ববপুরুষগণ নৃত্য করুন, বান্ধবগণ হুখে বিহার 
করুক এবং কালাগুক মৃত্যু ও দেবগণ আমা হইতে শঙ্গান্বিত হউক। দে এইরূপ বলি- 
তেছে, এমত সময়ে কণ্চুকিনিচয় দেবীকে 



একমপ্ততিত অধ্যায়। 

বস্তঃপুরে লইয়! যাইবার জন্য তথায় উপস্থিত 
_ হইলে, ভগবতী কালরাত্রি 'দৈত্যপুঙ্জবকে 
কহিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ, দৈত্যরাজ ! ভবাদৃশ 
ব্যক্তির এরূপ উচিত *হে। হে রাজনীতিজ্ঞ. 
গণের অগ্রগণ্য ! আপনি ত জানেন, আমরা 

দৃভী; তাং পরাধীন। আপনার নায় 
ভুঙ্জবলসম্পন মহান্ নৃপতিগণের কথ। কি, 
নীচ ব্যাক্তিও কখন দৃূতগণের প্রতিকুলতাচন্লণ 
'করে না। হে মহারাজ! সামান্ত দৃতীর গতি 
এরূপ আগ্রহ কিজন্ত? আমরা আপনার 

/-% আদেশ মাত্রেই হ্বয়ং উপস্থিত হইব। হে 
দৈতগ! আপনি আমার কন্রাীকে ষমরে 
প্ররাজয়পুর্ধবক মাদৃশ . শত সহত -্ুমীকে 
গ্বথেচ্ছ উপভোগ করুন। তাহাক্ষে নয়ন- 
।গ্নোচর করিলে অদ্যই আপনার ও আপনার 
বান্ধবগণের পূর্বপুরুষদিগের সহিত পরম 
হৃখোদয় হইবে এবং ত্বদীয় চিন্রচিন্তিত অভীষই 
সকল সফলতা লাভ করিবে। সেই অবলা 
অতি মু্ধা, তাহার কেহই রক্ষক নাই, ভিনি 
সর্ববরূপময়ী; তাহাকে আপনার একবার দর্শন 

১ করা উচিত। সেই জগত্রে আকরশ্বরপ! 
ললনা, যে স্থানে অবস্থিত আছেন, আমিই 

তাহ। দেখাইয়৷ দিব। কেবল তাহাকে বৃত 
করিতে পারিলেই আপনার আর কোন 
কামনাই অসম্পূর্ণ থাকিবে না। অঙ্গীকার 

_ করিতেছি, তাহা হইলে আমি কখনই আপনার 
সঙ্গ পরিত্যাগ করিব না। অতএব এক্ষণে 
আমায় গ্রহণেচ্ছু কণকিগ্কে নিবারণ করুন। 
তখন মহানুর হূর্গ, তাহার তাদৃশ বাক্য শ্রবণে 
কাম ও ক্রোধে অভিভূত হইয়া সাক্ষাৎ মৃত্যুর 
দৃউীশ্বরূপ কালনাত্রি দেবীকে অন্তঃপুরে লইয়া 
যাইবার জন্ত অন্তঃপুরচারীদিগকে আদেশ 
করিল। হে মুনে! সেই সকল মহাবল 
পরাক্রান্ত অস্তঃপুরচারিগণ, ততকর্তৃক এইরূপ 
আদিষ্ট হইয়! তাহাকে ধরিবার উপক্রম করিলে 
তিনি তংক্ষণাৎ হৃঙ্কারজনিত অনলে তাহাদিগকে 
ভম্মসাৎ করিয়া ফেলিলেন। অনস্তর দৈত্য- 
প্রতি তাহাদিগকে ভীত দেখিয়া ভ্রোধভরে 

ততকণাৎ সেই দূতীকে আক্রমণের জন্য ছূর্ঘর, 
 হুমধ, খর, সীরপাণি, পাশপাণি, হন, হুরেজ্ 

দমন, বজ্ঞারি, ধঙ়ালোমা, উগ্রাক্ষ, ও দেব- 
কম্পন প্রভৃতি ত্রিংশং সহশ্র দৈতাগণকে 
ভ্রতত্িপূর্বাক কহিল, ছে দানবগ্ণণ! তোমরা 
জবিলম্ে এই ছৃষ্টা দূতীকে পাশ দ্বারা বন্ধন 
করিয়৷ বদনভূষণ বিধ্বস্ত করত কেশাকর্ধণ- 
পুর্ধক আনয়ন কর। অনন্তর দৈতেশরেনস 
অদৃশ আদেশ ক্রমে পর্বতেঞ্রম দীর্ঘকায় 
হর প্রভৃতি দানবগণ পাশ, অসি ও মুদগরাি 
নানাবিধ অস্শস্ত্র ধারণপূর্্বক দেবীকে আব্র- 
মণ করিতে উদ্যত হইয়৷ তাহার সিশ্থাগবা 
তাড়নে দিগৃদিগন্তরে পরিচালিত হইল । 
শতকোটি পরিমিত ঠঁই সকল দৈতাগণ এই» 
রূপে ঈড্ডীন হইলে, দেবী কাল রাব্রিকে 
গগনমার্গ অবলম্বনপুরর্বক সেই স্থান হইতে 
নির্ঘত হইতে দেখিয়া সহ সহ কোটী 
মহাহুরগণ আকাশ ও ভূমগ্ডল পরিব্যাপ্ত করত 
তাহার পশ্চাৎ পশ্চৎ ধাবমান হুইন। তখন 
দৈত্যাধিপতি ছূর্গানুর, শতকোটা রধী, দিশতা- 
ধিক দশকোটা গজারোহী, কোটা অব 
পরিমিত অশ্বারোহী ও অসংখ্য পদাতিগণের 
সহিত ক্রোধভরে নির্গত হইল, উহাদিগের 
আকৃতি অতি ভয়ন্বর, দর্শনমাত্রে ভ্রিলোকবাসী 
জীবগণের হৃদয়ে ভয়সঞ্চার হয়। সকলেই 
আমুধনিচয় উদ্যত করিয়া গমন করিতে লাগিল । 
তখন তহাদিগের গ্রমনবেগে শৈলরাছি চূ্ণবিচুণ 
হইতে থাকিল। অনন্তর দেবী কালরাত্রি 
আগমনপুর্বক বিন্ব্যাচলবাসিনী মহাদেবীকে 
হর্গাহগরের আগমনবার্তা নিবেদন করিলেন। 
ঘেই সমরপ্রিরা তেজোময়ী শঙ্করীর সহত্র বাহ 
এবং প্রতি হস্তে ভীষণ অস্ত্র সকল যজ্ধিত 
রহিয়াছে । তদীয় মুখমণ্ডল ললাটস্থিত চন্ত্র- 
কলার কিরণনিকরে উদ্ভাসিত হইতেছে; 

তাহাকে দেখিলে বোধ হুয়, তদীয় লাবগ্যরূপ 
সাগর হইতে চঞ্চল চন্্রচন্সিকা নির্গত হই-« 
তেছে। তীহার সর্বশরীর, অনুপম মাণিক্য. 
নিচয়ের প্রভায় পরম মৌন ৮।- * শী 



হই 

 টত্রলোকারূপ হুরম্য নগরীর প্রদীপ্ত দীপশিধা 
সমবশ সেই শঙ্করী, হরনেত্রাগ্সিণ্ধ অনঙ্গদেবের 
জীবনলতিকা এবং মনোহরসৌন্দর্যবিমোহিত 

'জ্গর্জনের মোহরোগের মহা ওষধী ম্বরূপ। 
. অতঃপর দৈত্যবর ছুর্গ, তাহাকে অবলোকন 
'মাত্রে তীয় বিষম শরনিকরে ভিন্ন জদয় হইয়া 
মহাবুলপরাক্রান্ত সেনাপাতিকে কহিল, অহে 

', জস্ত ! হে মহাজভ ! হে কুজন্ত! হে বিকটা- 
নন! হে লম্বপি্গাক্ষ! হে মহিষ! হে মহোগ্র! 
হে অত্তাগ্রবিগ্রহ! হে ক্রুরাক্ষ! হে ক্রোধন! 

'" হে আক্রন্দ! হে সংক্রন্দন! হে মহাভয়। 
হে জিতান্তক ! হে মহাবাহো ! হে মহাবক্র ! 

“হে মহীশ্বর! হে দুন্দভে! হে হুন্দুভিরব! 
' হে মহাহন্দুভিনাসিক ! হেউগ্রান্ত ! হে দীর্ঘ- 
। শন! হে মেঘকেণ! হে বৃকানন|, হে 
“ সিহহান্ত! হে শৃকরমুখ! হে শিবারব! হে 
মহোৎকট! হে শুদ্ষতৃণ্ড! হে প্রচণ্ডান্ত ! 

' হে ভীমান্ত! হে ক্ষুদ্রমানস। উলৃকনেত্র! 
কন্কান্ত ! কাকতুণ্ড! করালবাকৃ! দীর্ঘগ্রীব! 
মহাজজ্ৰ ! হে ক্রমেলকশিরোধর ! রক্তবিন্দো ! 
অবানেত্র! নিছ্যাজ্জিহ্ব ! অগ্নিতাপন ! ধূমাক্ষ ! 
বৃ্নিশ্বাস! চণ্ড! হে চগণ্াংশ্রতাপন ! এবং 
হে মহাভীষণাধি দৈতাগণ ! অবহিত হইয়া 
মদীয় আজ্ঞা শ্রবণ কর। তোমাদিগের 
মধ্যে বা অন্ান্ত দৈতাগণের মধ্যে যে কেহ, 
বলেই হউক আর ছলেই হউক, বন্ধন 
করিয়া বা ধারণ করিয়া, এই বিন্ধ্যবাসি 
নীকে আমার নিকট আনয়ন করিতে 
পারিবে, অদ্য নিশ্চয়ই আমি তাহাকে ইন্তত্ 
প্রদান করিব। আজ এই শ্ুন্দরীকে দৃষ্টি- 
গোচবর করিয়া আমার চিত্ত অতিশয় ব্যাকুল 
হইয়াছে; অতএব এই ললনার অভাবে 
আমার মন যাবৎ না পঞ্চশরের শরপীড়নে 
বিহ্বল হইতেছে, তাবৎ তোমরা ত্বরায় গমন 
কর। দৈতারাজ ছৃর্গের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ 
করিয়া সমুদয় দৈতাগণ .কৃতাঞ্সশিপুটে কহিল, 
হারা স্থির হউন; ইহা আর হু্ধর কাধ্য ৷ 

ভা! এ অবলা বিশেষতঃ অস- 

হায়া। এই অনাথার আনক়ন জন্ত ঈদৃশ 
মহান্ প্রযত্বের প্রয়োজন কি? হে প্রভো! 
ব্রলোক মধ্যে এমত কে আছে যে, প্রলয়াঞ্জির 
জালাবলী তুল্য আমরা, আপনার প্রসাদ 
বদ্ধপরিকর হইলে, বেগ সহা করে ? হে মহা- 
হর! আপনার আজ্ঞ! পাইলে এখনই সমুদয় 
হুরগণের সহিত ইন্্রকে আনয়নপুর্র্বক অস্তঃ- 
পুর মধ্যে আপনার চরণপ্রান্তে স্থাপিত করিতে 
পারি। ভুর্লোক, ভূবলেশক, স্বর্লোক এবং 
মহঃ জন, তপ; ও সত্য প্রভৃতি সমুদয় লোকই 
আপনার আজ্ঞাধীন; আপনার আজ্ঞা হইলে, 
তন্মধ্যে আমাদের অসাধা কিছুই নাই। 
অধিক কি, বৈকুঠেশ্বর . কমলাকান্তও প্রতি- 
নিয়ত ভবদীয় আজ্ঞা প্রতিপালন করিতেছেন; 
তিনি সতত সানন্দে নুরমা রত্বরাজি আপনাকে 

| উপচৌকন দিয়া থাকেন এবং আমরা 
ইচ্ছাপুর্বকই কৈলাসনাথ শঙ্করকে বিষ- 
ভোজী, নিন ভূজনভম্মাবিভূষণ ও চস্্বপরিধান 
জানিয়া পরিত্যাগ করিয়াছি। তিনি, আমা- : 
দিগের ভয়েই আপনার পত্বীকে অর্দাঙ্গে 
আবৃত করিয়াছেন। গ্াহার অধিকার মধ্যে 
এক বৃদ্ধধ্ঝভ ভিন দ্বিতীয় চতুষ্পদ নাই; 
সেও আবার অন্টের নিকট জীবিত থাকে না 
এবং তদীয় নগর মধো যে সকল প্রমধগণ বাস 
করে, তাহারা সকলেই শ্ুশানবাসী, জটাধারী, 
ভম্মভূষণ ও তাহাদিগের কৌপীনমাত্র পরিধান; 
হৃতরাং হে প্রভো! সেই পরম দরিদিগের 
আর কি করিব? স"ধয় রত্বাকর প্রত্যহ 
আপনাকে রত্ুরাশি প্রেরণ করিয়া থাকে। 
দরিদ্র নাগগণ, প্রতিদিন সায়ংকালে ফণারত্ব- 
রূপ দীপালোকে প্রতি গৃহ উদ্ভাসিত করে। 
হে প্রভো! আপনার প্রসাদদে আমাদিগের 
গৃহেও কামধুক কল্পবৃক্ষ ও অসংখ্য চিন্তামণি 
সকল বিরাজ করিতেছে ; অনিলদেব, স্বয়ং 
ব্ুজনরূপে আপনার সেবা করিতেছে । বরুণ 
প্রত্যহ সুনিশ্বল জল দান করিয়া থাকে এবং 
স্বয়ং অগ্নি, ভবদীয় বন্ুপ্রক্ষালন. ও চন্দ ছত্র- 
ধরের কার্য করিতেছে, আর স্বয়ং দিবার 



৬, 

নিত্য নিত্য আপনার ত্রীড়াবাপীর অন্বুজনিচয় 
বিকাশিত করিয়৷ থাকে । অধিক কি, সুরাহ্থর 
প্রভৃতি সমস্ত প্রানীইী আপনার আশ্রিত; 
মর্ত্যামত্ত্যের মধ্যে এমত কেহই নাই যে, 
ভবদীয় প্রসন্নতাকে অপেক্ষা না করে। হে 
রাজন! এক্ষণে আমাদিগের বিক্রম অবলোকন 
করুন, আমরা এখনই এর ললনাকে বলপুর্ববক 
আনয়ন করিতেছি । তাহার! এইরূপ কহিয়া, 
প্রলয়কালে জগব্প্লাবনার্থ সপ্তপাগরের স্ায়, 
সকলেই যুগপৎ ভীষণ মৃ্তি ধারণ করিল। 
তখন চতুদ্দিক হইতে সংগ্রামহৃচক তৃর্ধ্যধ্বনি 
হইয়া উঠিল এবং তৎশ্রবণে কি কাতর, কি 
অকাতর, সকলেরই শরীর কণটকিত হইল। 
অনস্ুর সমুদয় দেবগণ, ভীত হইলেন ও বহু 
দ্বারা কম্পিতা হইতে লাগিলেন ; সপ্তসাগর 
সংক্ষু হইল ও গ্রগনমণ্ডল হইতে অবিরত 
তারকারাজি নিপতিত হইতে থাকিল। সেই 
তুর্ধ্বনিতে সমুদয় আকাশ ও গুল 
পরিব্যাপ্ত হইল। অতঃপর দেবা ভগবতী, 
নিজ শরীর হইতে শত শত, স্হত্র সহত্র 
শক্তি প্রাহর্ভূত করিলেন। পরে সেই 
মহাবলপরাক্রাস্ত দানবগণের ভীষণ সৈম্য- 
সাগর মধ্যে প্রত্যেকে এ শক্তিগুণে অবরুদ্ধ 
হইল । তখন সেই সংগ্রামক্ষেত্রে তাহার! 
ভগবতীকে লক্ষ্য করিয়। যে সকল অস্থশস্ত 
নিক্ষেপ করিতে লাগিল. তংসমস্তই শক্িগণ 
তৃণের স্তায় বিচ্ছন্ন করিতে আরন্ত করি- 
লেন। অনস্তর জঞ্তরপ্রভৃতি দানবগণ পরম 
ক্রোধাহিত হইয়া, জলদগণ যেরূপ জলধারা বর্ষণ 
করে, সেইরূপ একদা সকলেই দেবীর প্রতি 

, অসি, চন্র, ভুষুণ্তী, গদা, মুর, তোমর, ভিন্দি- 
পাল, পরিধ, কুস্ত, অধধচন্্র, ক্কুরপ্র, নারাচ, 

' শিলামুখ, মহাভল, পরণু এবং বৃক্ষ ও উপল 
সকল বর্ধণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। তখন বিশ্ব্য- 
বাসিনী মহামায়৷ মহেশ্বরী, ভীষণ কোদণড 
গ্রহণপুর্ববক বায়ব্যাস্ত্র দ্বার অনায়াসে দানবগণ 
প্রেরিত সেই অস্ত্রজাল বিদূরিত করিলেন। 
অনন্তর মহাহুর দুর্গ, সৈম্তগণকে নিরায়ুধ 

লাক 
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দেখিয়৷ দেবী-উদ্দেশে এক জাজ্বল্যমান শক্তি; 
নিক্ষেপ করিলে, ভগধতী মহেশ্বরীও সেই: 
শক্তিকে মহাবেগে আসিতে দেখিয়া অর্ধপখেই”! 
নিজ শরাসন-ির্খুক্ত শরজাল ছার! চূর্ণ করিয়। 
ফেলিলেন। পরে হূর্গান্র স্বীয় শক্তিকে ভগ্ন 
হইতে অবলোকন করিয়া, দৈত্যগণের হর্ধপ্রধ 
এক চক্র নিক্ষেপ করিলে, তাহাও দেবীর শর-. 
নিকরে বালুকাবৎ অসংখ্য খণ্ডে বিভক্ত হইল ।. 
হে মুনে! অনন্তর দানববর দুর্গ, ইত্্রধনু$-' 
সৃশ শরাসন গ্রহপপূর্ববক দে্টু্রু ব্ষ্থল বিদ্ধ 
করিতে উদ্যত হুইয়া এরপ এক ভীষণ শর 
নিক্ষেপ করিল যে, তাহা দেবীর £মহাবেগসম্পন্ন 
বাণনিচয় দ্বার! নিবারিত হইলেও তাহার সন্মুখে 
উপস্থিত হইল। তখন ভগবতী, দ্বিতীয় যম- 
দ্ণ্ডোপম সেই ক্র্গামী শরকে কোদগ্াথাতে . 
নিখার্জ৷ করিলেন। অতপর ছুদ্দম দানবাধি- : 
পতি ছুর্গ সেই শরকে বিমুখ দর্শনে তুদ্ধ- 
হইয়! প্রলয়ানলসমপ্রভ এক শৃল গ্রহণপুর্ধক : 
দেবীকে লক্ষ্য করত মহাবেগে নিক্ষেপ করিলে, . 
দেবীচগ্ডিকাও স্বীয় শুল দ্বারা তাহা নিকটে 
উপস্থিত হইতে না হইতেই দৈত্যগণের জয়া-. 
শার সহিত ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অন- 
স্তর মহাবল দৈত্যেজ, নিজ শৃল দেবীর 
শুলাধাতে বিচ্ছিন হইল দেখিয়া গদা গ্রহণ- 
পুর্লাক সহসা ধাবিত হইয়া দেবীর বাহমূল 
আহত করিলে, সেই গদা দেবীর গিরীন্র- 
শিখরাকৃতি ভুজদংদর্গে শতসহত্রধা বিদীর্ণ 
হইল । অতঃপর দৈত্যবর ছর্গ, দেবীর বাম- 
পাদতলতাড়নে নিতান্ত ব্যাকুলজ্দয় হইয়া . 
ধরাতলে নিপতিত হুইল এব তৎক্ষণাৎ . 
গাত্রোখানপূর্ববক বাতাহত দীপবৎ সহসা 
অন্থদ্ধীন করিল। তৎকালে শক্তিগণ, জগ- : 
জননী কর্তৃক প্রেরিত হইয়া, প্রলয়কালে . 
মৃত্যুসৈন্তের স্তায় দানবসৈহ্। মধ্যে বিচরণ 
করিতে লাণিলেন। 

একসপ্তুতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭১॥ 
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ঘিজপ্ততিতম অধ্যায় । 

রি চূ্গাবিজয়। 

১”. অগক্জ কহিলেন, হে পার্ধ্বতীহদয়ানন্দ 
: জর্ববজ্ঞনন্দন স্বন্দ! তাহারা কোন্ কোন্ 

শক্তি? তাহাদিগের নাম আমার নিকট প্রকাশ 
করুন। স্বদ্দ কহিলেন, হে মুনিবর কুস্ত- 
ধোনে! মহেশ্বরীর শরীর-সম্ভৃত সেই সকল 
মহাশক্তিগণের নাম কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ 
কর। ভ্রেলোক্যাবিজয়া, তারা, ক্ষমা, ব্রৈলোক্য- 
হুন্বরী, ত্রিপুরা, ত্রিজগন্থাতা, ভীমা, ত্রিপুর- 
ভৈরবী, কামাধ্যা, কমলাক্ষী, ধৃতি, ত্রিপুর- 
তাপিনী, জয়া জয়ন্তী, বিজয়া, জলেশী, 
অপরাজিত, শঙ্থিনী, « গজব, মহিযন্ী, 

রণপ্রিয়া, ভূতানন্দ্ কোটরাক্ষী, বিছ্াজ্জিহবা, 
শিবারবা, ত্রিনেত্রা, ত্রিবক্রা, ত্রিপদা সর্ব 
মঙ্গলা, হ্গ্কারহেতি, তালেশী, সপ্পার্তি! সর্বব- 

_ হুম্দরী, সিদ্ধি, বুদ্ধি, স্বধা, স্বাহা, মহানিড্রা 
শবাসনা, পাশপাণি, খরমুখী, বক্রতারা, 
ষড়ানন!, ময়ুরবদনা, কাকী, শুকী, ভাসী, 
গরুত্মতী, পদ্মান্তী, পদ্থকেশা, পদ্বা্, পদ্ব- 
বামিনী, অক্ষরা, অক্ষরানন্তা, প্রণবেশী, হ্থরা- 
স্বিকা, ত্রিবর্গা বর্গরহিতা, অজপা, জপহারিণী, 
জপসিদ্ধি, তপঃসিদ্ধি, যোগসিদ্ি, পরামূতা, 
মৈত্রীকৃৎ, মিত্রনেত্রা, রক্ষোদ্গী, দৈত্যতপিনী, 
স্তত্িনী, মোহনী, মায়া, মহামায়া, বলোংকটা, 
উচ্চাটনী, মহোক্কান্তা, দনুজেন্গক্ষয়ন্গরী, ক্ষেম- 
স্বরী, নিদ্ধিকরী, ছিনমন্তা, গুঁভাননা, শাক- 
শ্ুরী, মোক্ষলক্্মী, ত্রিবর্গকলদায়িনী, বার্তীলী, 
ভূত্তলী, রিনা, অশ্থারূঢা, সুরেশ্বরী এবং জালা- 
মুধী প্রভৃতি মহাবলসম্পন্না মেই নঝকোটা 
মহাশক্তি, মহাবলপরাত্রান্ত দানবগৈম্তগণকে 
প্রলয়কালীন অগ্নিশিখা যেরপ জ্মস্ত জগৎ 
দিনঃ করিয়৷ থাকে, তদ্রপ সংহার করিয়া- 
ছিলেন। সেই সময় দানববর হূর্গ মেখমালার 
'আস্তরাল হইতে ঝটিকুার সহি ভয়ঙ্কর করকা- 
টি 'আরত্ত করিলে, দেবী ভগবতী, শোধগাস 

পা ৮ ২৯ নন 

করিলেন। তখন বোধ হইল, নপুংসকের নিকট 
যোধিদগণের রমণাভিলাষের তুল্য দেবীসন্লিধানে 
দৈত্যবরের করকাবর্ধণও বিফল হইল। অন- 
স্তর দৈত্যরাজ ক্রোধাবিষট হইয়া কর দ্বার! কর- 
মন্দন পূর্বক এক শৈলশিখর উৎপাটন করিয়া 
গগনাঙ্গন হইতে নিক্ষেপ করিলে, মহেশ্বরী 
সেই হ্ুবিতীর্ণ শৈলশঙ্গকে পতিত হইতে 
দেখিয়া বন্জান্ত্র ঘারা কোটা কোটী থণ্ডে তাহা 
বিভিন্ন করিলেন। অঙ্পর সেই অন্থরবর, 
ভয়ঙ্কর মাতঙগরূপ ধারণ করিয়া কুগুলবিরাজিত 
মস্তক আন্দোলিত করত দেবী-উদ্দেশে সমর- " 
ক্ষেত্রে ত্বরায় ধাবমান হইল। তখন ভগবতী 
সেই শৈলোপম মাত্রকে সমাগত হইনতৈ সন্দ- 
শন করিয়া অবিলগ্গে পাশ ছার! বঙ্ন পূর্বক 
খড্গাঘাতে শুওড ছেদন করিলেন এবং সেই _ 
করিবর ঘোরতর চীৎকার করিতে লাগিল। 
এঁরূপে কোন ফলোদয় না দেখিয়া দৈত্য ভীষণ 
মহিষাকার ধারণ করত সমুদয় বহুন্ধারাকে খুরা- 
ধাতে কম্পিত এবং শৈলনিচয়কে শূঙ্গতাড়নে 
পাতিত করিতে লাগিল । সেই সময়ে মহান্ 
বৃক্ষ সকল তাহার নিশ্বাসবায়ুচালনে ধরাশায়ী . 
হইতে আরম্ভ করিল এবং সপ্ত সাগর উদ্বেল 
হইয়। উঠিল। অধিক কি, যুগান্তকালীন 
বাত্যার স্তায় সেই দানব-বর ভয়ঙ্কর মহ্ষরূপে 
সমুদয় ত্রিলোক সংক্ষুৰধ করিয়াছিল এবং 
তাহার ভয়ে সমস্ত ব্রন্ধাণ্তবাধী অকম্মাৎ 
আকুল হইয়াছিল। তখন ভগবতী, জগতের 
তাদশ ভাব দর্শনেঞ্রম ক্রোধাদ্বিতা হইয়া 
তদুপরি ত্রিগুলাধাত করিলে সে উড্ত্রান্ত হইয়া 
ধরাভলে পতিত হইল এবং তৎক্ষণাৎ উ্থিত 
হইয়া মহিষরূপ পরিত্যাগ পূর্বক সহসা 
সহত্রবাহছু এক যোদ্ধীবেশ অবলম্বন করিল। 
তৎকালে সেই হূর্গান্ুর সমরাঙ্গণ মধ্যে নিতান্ত 
ঘুর্দম্য বলিয়৷ প্রতীয়মান হইল। অনস্তর 
মহাবল পরাক্রান্ত শত সহত্র আযুধ্ারী 
কালাস্তকোপম মেই দুর্গদানব, তৃরায় সংগ্রাম- 
তত্জ্ঞা ভগবতী জগদস্থিকাকে গ্রহণ পূর্বক 
গগনম্পর্গে উত্তোলন ' করিয়া অঙা হইল 



নিক্ষেপ করত ক্ষণকাল মধ্যে শরজ্ালে সমা'- 
চ্ছন্ন করিল। তখন সেই গগনমধ্যবর্তিনী 
দেবী তাহার শরজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া, 
মহামেখমালাবৃতা সৌদামিনীর স্তায়, পরম 
শোভা পাইতে লাগিলেন। অনভ্তর স্থীয় 
শরনিকরে দৈত্যবরের শরজাল নির্দত করিয়া 
ভীষণ শরে তাহাকে বিদ্ধ করিলেন । তৎকালে 
সেই হর্গাহথর, দেবীর মহাশরে মন্ত্বাহত হইয়া 
বিহ্বলচিত্তে নেত্রত্বয় ঘূর্ণিত করত ভুতলে 
নিপতিত হইল । তখন তাহার ভয়ঙ্কর রুধির- 
ধারাবর্ধণে রুধিরনদী প্রবাহিত হইতে লাগিল । 
ভীম-পরাক্রম হুর্গান্ুর এইরূপে নিহত হইলে, 
দেবছৃন্দুতি সকল নিনাদ্িত হইতে থাকিল; 
চক্র, শূধ্য ও অগ্নিদেব নিজ তেজ; প্রাপ্ত 
হইলেন ? ত্রিলোকবাসী জীবগণ প্রদষ্ট হইল 
এবং অমরগণ মহধিগণের সহিত পুষ্প বর্ষণ 
করত তথায় উপস্থিত হইয়৷ পরম স্ততিবাক্যে 
মহেশ্বরীকে স্তব করিতে আরম্ত করিলেন। 
দেবগণ বলিলেন, হে দেবি জগদ্ধাত্রি! হে 
মহেশ্বরমহাশক্তে! আপনি জগত্রয়মহারণে 
দানবরপ বৃক্ষনিচয়ের কুঠারস্বরূপিণী ; আপ- 
নাকে নমস্কার। হে ত্রেলোক্যব্যাপিনি শিবে। 
হেশঙচন্রগদাধরে ! হে বিস্ধন্বরূপিণি ! আপ- 
নার ভূজনিচয়, হুষ্টদলনার্থ কোদপ্াকর্ষণে 
নিরস্তর ব্যগ্র থাকে; হে সর্ধস্থষ্টিবিধায়িনি! 
হে চতুরাননরূপিণি! হে হংসযানে! আপ- 
নিই বেদবাক্যের জন্মভূমি শ্বরূপ; অতএব 
আপনাকে প্রণ্িপাত করি । আপনিই ইঞ্জ- 
শক্তি, আপনিই কুবেরশক্তি, আপনিই বাদু- 
শক্তি, আপনিই বরুণশক্তি, আপনিই অন্তক- 
শক্তি, আপনিই শিবশক্তি, আপনিই রাক্ষস- 
শক্তি এবং আপনিই পাবকশক্তি, আপনিই 
শশান্ককৌমুদী, আপনিই তৃর্য্যশক্তি, অধিক 
কি, পরমেশ্বরী আপনিই সর্্বদেবময়ী শক্তি। 
আপনিই গৌরী, সাবিত্রী, গায়ত্রী, সরম্বতী, 
প্রক্কৃতি, মতি ও অপনিই জহস্কৃতি স্বরপা। 
হে অস্থিকে! আপনিই চেঙঃস্বরূপিণী, আপ- 

॥নিই সর্বেন্িযপিনী, আপৃনিই, পঞ্চত্মাত্র- 

৩২৫. 

স্বরূপা এবং আপদিই মহাতৃতাত্মিকা। হে 
দেবি! ব্রশ্ধাগকল্রী আপনিই দয়া, অনুগ্রহ ও 
শবাদি স্বরপা এবং ব্রহ্গাগমধাবর্তী নিধিল 
বন্তই আপনা হইতে ভিন্ন নহে। হে যহা- 
দেবী! প্রণবাত্বিকা আপনিই পরা, পরাপরা 
এবং নিখিল পরাপরের মধ্যে পরমা। আপ- 
নিই সর্ধমন্ত্রয়ী, ব্রহ্মাদি সমুদয় দেবগণই 
আপনা হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। হে 
ঈশানি! হে সর্বব্যাপিনি! স্তাপনি অরপা 
হইয়াও অর্ধরূপস্বরূপিণী। হে অমৃতম্বরূপিণি 
মহামায়ে! আপনিই চিৎশক্তি, আপনিই 
স্বাহা ও গাপনিই স্বধা। পরমাত্মম্বরূপিনী আপ- 
নিই বট ও বৌষট্ স্বরূপা। হে চতুরববর্ফল- 
দায়িনি। আপনিই তু্বন্বরূপা, হে জগৎ- 
কল্লি!ঞআপনা হইতেই ঈছুদয় বিশ্ব সমুদ্ূত 
হইয়া আপনাতেই অবস্থিত আছে। স্থূল ও 
হুক্মরূপে যত কিছু বস্ত বিদ্যমান আছে, 
আপনি শক্তিরূপে সকলেই বিরাজ করিতেছেন, 
কুত্রাপি কোন বস্তুই আপনা হইতে পৃথক নহে 
হে মাতঃ! যে দুর্গাহুর মায়াবলে বহুবিধ দানব- 
সৈম্তজাল বিস্তার করিয়াছিল, আপনি সেই 
মহান্ অনুরেন্্রকে নিহত করিয়া আমাদিগকে 
পরিত্রাণ করিলেন; অতএব হে দেবি! প্রণত- 
পালক্রিত্রি! আমরা আপনি ছিন্ন আর কাহার 
শরণাপন্ন হইব? হে পরমেশ্বরি! আপনি 
যাহাদিগের প্রতি কৃপাকটাক্ষপাত করেন, এই 
জগতে তাহারাই ধন্য, ধান্ঠা, সমৃদ্ধি, পুত্র, পৌত্র 

ও মনোরম ভাধ্যালাভে সমর্থ হয় এবং 
তাহাদিগেরই নির্মল চন্্রমাসদৃশ শুভ্র বশো- 
রাশি বিশ্বমগ্ডল পরিব্যাপ্ত করিয়া থাকে। হে 
ত্রিপুরারিপত্বি! যাহার! আপনাকে প্রণিপাত 
ব৷ আপনার নাম স্মরণ করিয়া থাকে, সেই 
সকল ভণ্ুগজনের কখন কোনরূপ ক্লেশ বা 

বিপত্তি উপস্থিত হয় না এবং তাহার! পুনরায় 
গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করে না। হে ভবানি! 
ইহা সকলেরই দিত "আছে যে, হৃষ্টব্যকিওই, 
আপুনার নেত্রপথে পতিত 'হইলে কখনই 
অধোগতি লাভ করে না; কিন্তু জায়াদিগের 



তহ 

ইহাই আশ্চর্য বোধি হইতেছে যে, ছ্গানুর, 
'অমরাঙণে আপনার অমৃতময় 

০. মৃত্যুর বশতাপন হইল! হে দেবি! এই 
..' সংগ্রামক্ষেত্রে দানবগণ, আপনার অস্ত্ররপ 
“ অনলে শলভের স্তায় জীবন বিসর্জন পুর্ববক 
 হধ্যতুল্য তেজোময় কলেবর ধারণ করত স্বর্গ. 

ধামে গমন করিতেছে ; অতএব যথার্থই সাধু 
ব্যক্তিগণ, ছৃষ্টজনের প্রতিও অসদৃবুদ্ধি না 
করিয়া প্রভাবে, সাধুদিগের প্রতি যেরূপ, 
সেইরূপ সৎপথ উপদেশ করিয়। থাকেন। 
অতএব হে মড়ানি! আমরা আপনাকে 
প্রণিপাত করিতেছি আপনি আমাদিগকে 
ঈর্ববদা পূর্বদিকে রক্ষা করুন এবং হে 
ভবানি! দক্ষিণদিকে অনুক্ষণ বিপদ হইতে 
পরিত্রাণ করুন। হে ত্রিপুরারিপত্রি ছ হে মহে- 
শ্বরি! আমর! আপনার ভক্ত, আমাদিগকে 
পশ্চিম ও উত্তরদিকে রক্ষা করুন। হে 
্রহ্মীণি! সর্বদা উদ্ধো এবং হে বৈষ্বি! 
সতত অধোদিকে আমাদিগকে প্রতিপালন 
করুন। হে দেবি! আপনি মৃত্যু্রয়ারপে 
ঈশানে, ত্রিনয়নারপে অগ্নিকোণে, ত্রিপুরারূপে 

 নৈর্ধতে ও ত্রিশক্তিরপে বায়ুকোণে আমাি- 
গকে রক্ষা করন! হে অমলে! আপনার 
্রিশ্লাস্ত্র আমাদিগের ম্তকের রক্ষা বিধান 
করুন। হের্দেবি! শশিকলাধারিণী ললাট- 
দেশ, উম! ভ্রযুগল, ত্রিলোচনবধূ নেত্র, 
গিরিজা নাসিকা, জয়৷ ওষ্ঠ, বিজয়! অধর, শ্রুতি- 
রব! শ্রতিযুগ্া, শ্রী দত্তপংক্তি, চণ্ডিকা গণ্ডযুগল, 
বাণী রসনা, জয়মঙ্গল! চিবুক, কাত্যায়নী সমুদয় 
বদনমগ্ডল, নীলকঠী কণ্ঠপ্রদেশ, ভূদারশক্তি 
গ্রাবা, কুষ্মশক্তি নিরভ্ভর অংসদেশ, ইন্তরশক্তি 

»পন্বা পাণিতল, কমলজ। হস্তাঙ্গ লী, 
আপিন তমোনাশিনী শৃধ্যমগুলবাসি- 
নীশক্তি কক্ষদ়, স্থলচরী উরঃস্থল, ধরিত্রী হয়, | 
কষণনাচরমী কুক্ষিদুয, জগদীস্বরী উদর, নভো- 
তি দেবী নাভিমণ্ডগা এবং অজ! দেবী আমা- 
গে পুশ সতত রক্ষা করুণ। হে জগ- 
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বত বু কটিথয 

'যম হইতেও আশঙ্কা থাকিবে না। এই 

পরমা মিতগ্বদেশ, গুহারণি গুহদেশ, অপায়হনী 
অপানদেশ, বিপুলা দেবী উরুঘুগ্নল, ললিতা 
জানুঘয়, জয়া জজ্বাধুগ্ম, কঠোরতরা গুল্ফঘ়, 
রসাতলচরা পাদযুগ্ল, উ্রা দেবী পাদানগুলী- 
নিচয়, চাস্্রী দেবী নখরাজি এবং তবলবাসিনী 
দেবী পাদতলঘয় বরক্ষা করুন। লক্ষী দেবী 
সতত আমাদিগের গৃহ, ক্ষেত্রকরী ক্ষেত্র, প্রিয়, 
করী পুক্রগণ, সনাতনী আয়ু, মহাদেবী বশ, 
ধনু্দারী দেবী ধর্ম, কুলদেবী কুল, সদগণিপ্রদা 
সদগতি এবং দেবী সর্ধবাণী, কি রণে, কি রাজ- 
কুলে, কি দ্যুতে, কি শক্রুসঞ্টটে, কি গৃছে, কি 
বনে, বাকি জলাদিতে সর্বত্র সর্বতোভাবে 
আমাদিগের রক্ষা বিধান করুন। ইন্সাদি সমু 
দয় দেবগণ মহষি, গন্ধবর্ধ ও চারণগণের সহিত 
সেই জগন্ধাত্রী যহেশ্বরীকে এবংবিধ স্তাতিবাদ 
করিয়! বারংবার প্রণাম করিতে লাগিলেন। 
অন্তর জগন্মাত। ভগ্নবতী পরম পরিতুষ্টা হইয়া 
হরগণকে কহিলেন, হে সুরগণ! তোমরা 
সকলে এক্ষণে পুর্বের মত স্ব স্ব অধিকার 
পালন করিতে থাক ; আমি তোমাদিগের স্ততি- 
বাদে পরম প্রীতা হইয়া! অপর বর প্রদান করি-, 
তেছি, শ্রবণ কর। যে মানব, শুদ্ধভাবে ভক্তি- 
পূর্বক তোমাদিগের কৃত এই স্ততিবাদ দ্বারা 
যে আমাকে স্তব করিবে, আমি পদে পণে 
আহার সমুদয় বিপদ নিবারণ করিব। ব্দ্ধ- 
পঞ্ীর নামক এই স্তোত্রকবজ পরিধান করিলে 
করিলে মানব্গণের আর কুত্রাপি কোনরূপ ভয় 
থাকিবে না। সংগ্রামক্ষেত্র তর্দম্যত্র্গ দৈত্যের 
সংহার হেতু অদ্য প্রভৃতি জগতে আমরা! *র্গা” 

৷ এই অপর একটা নাম প্রসিদ্ধ হইবে। যাহারা 
দুর্গার শরণাপন্ন হইবে, তাহাদিগকে 'কধন 
চর্মতিভোগ করিতে হইবে না। বন্্রপঞ্জর নামক 
এই পবি্র হু্গাস্তুতি কবচরপে ধারণ করিলে 

দাযিনী স্তাতি শ্রবণ করিলে ভূত, প্রেত, পিশাচ 

রা 
॥ 

শাকিনী, ভাকিনী, দলিল, ত্র ০ 
সপগিণ এবং অগ্নিভয়, দ্য কষ্কাল, গ্রহ, ধাল- 
গ্রহ, ও বাতপিত্তাদিজনিত বিধম জর সক 



হইতে পলায়ন করে। হুর্গার মহিমাপ্রকাশক 
ক্রপঞ্জর নামক এই স্তোত্র দ্বারা পরিরক্ষিত 
ব্যক্তির বজ্র হইতেও ভয় থাকে না । যে বাক্তি, 
অগ্লজপ্ত এই স্তোত্র হ্বার। অভিমন্ত্রিত জল পান 
করিবে, তাহার কখন উদরপীড়া বা স্ত্রীলোক 
হইলে গর্ভপীড়াও হুইবে না এবং এই স্তোত্র 
শোধিত জলপানে বালকগণের সর্বপ্রকার উপ- 
সর্গ শান্তি পাইবে । এই জগতে যে স্থানে এই 
স্তোত্র বিদ্যমান থাকিবে, তথায় এই সকল 
শক্তিগণ আমার সহিত অবস্থিত থাকিয়া, মদী- 

্রাজ্ঞায় মদীয়া৷ ভক্তগণকে সতত রক্ষা করিবে। 
দেবী মহেশ্বরী, দেবগণকে ঈদৃশ বরদান 
করিয়া অন্তহ্থিত। হইলে, ভাহারাও পরমানন্দে 
স্বন্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। স্বন্দ কহি 
লন, হে মহানুনে! সেই দেবীর এইরূপে ছুর্গ। 
নাম হুইয়াছে। এক্ষণে কাশীধাষে যেরূপে 
তাহাকে পুজা! করিতে হয়, বলিতেছি, শ্রবণ 
কর। অষ্টমী বা চতুর্দশীতে বিশেষতঃ মঙ্গল- 
বারে সেই ূর্গাপ্ডিহারিণী হুর্গাকে সতত অর্চনা 
করা কর্তব্য । নবব্রাত্র প্রত্যহ যত্পুরঃসর 

চাহাকে অর্চনা করিলে অমুদয় বিদ্ব শিবারিত 
“হয় এবং সৎংপতি লাভ হইয়া থাকে। যে 

ব্যক্তি এই কাশীধামে উতকুষ্ঠতর বিবিধ উপ- 
চারে তাহার অর্চনাপুর্বক মহাবলি নিবেদন 
করে, দেবী-দুর্গা নিঃসন্দেহ তাহাকে মর্সাভা্ 
দান করিয়া থাকেন। কুশলপ্রার্থী মানবগণ 
বন্ধুবান্ধবের সহিত প্রতি বখসর শরংকালে 
ন্বরাত্র সযত্রে তাহার উ্ইসব করিবে। যে 
ব্যক্তি, বার্জিক শারদীয় উত্সব না করে, তাহার 
পর্দেপদে সহস্র সহত্র বিদ্ব উপস্থিত হয়। 
মানব ছূর্াকুণ্ডে অবগাহনপুর্ধক সর্দবহূর্গীতি- 
হারিশী ছুর্গা দেবীকে পরন্ধপে যথাবিধি নবরাত্র 
অর্চনা করিলে নবজন্মার্ভিত পাতক হইতে 
পরিত্রাণ পাইয়া থাকে। ভগবতী হূর্গা দেবা, 
গালরাত্রি প্রভৃতি শক্তিগণের সহিত' সর্দ্ঘদা 
কাশীধাম রক্ষা করিতেছেন; মানবগণের এ 
শক্তিদিগকেও সযত্বে পুজা, কর কর্তব্য । এত-. 
ডিন অপর নবশক্তি, সহত্র "সহজ উপসর্গ 

৬২: 

হইতে সতত কাশীধামকে' রক্ষ| করিতেছেন। 
উক্ত শতনেত্রা, সহত্রান্তা, অধুততূজা, অস্বারূঢা, 
্রজান্তা, তবরিতা, শববাহিনী, বিশ্বা ও সৌনাগ্য- 
গৌরী নামে নবশক্তি, যথাক্রমে পূর্ববাদি দিকের 
অধিষ্ঠাত্রী দেবতা । কাশীক্ষেত্রের রক্ষাকরী 
এঁ সকল দেবতাকে যত্ুপূর্বক পুজা! করিবে 
এইরূপ রুরু, চণ্ড, অসিতাঙ্গ, কপালী, ক্রোধন, 
উন্মত্ত, সংহার ও ভীষণ নামক অষ্টতৈরব অষ্ট 
দিকে অবস্থিত থাকিয়৷ নির্ববা নিকেতন 
স্বরূপ কাশীক্ষেত্র সতত রক্ষা করিতেছেন। আর 
বিহ্যজ্জিহব, ললজিহ্ব, ্ুরান্ত, ভ্রুরলোচন, 

উগ্র, বিকটদংস, রক্তাস্ত, রক্তনাসিক, ভূম্তক, 
তৃশ্তণমুখ, জ্বালানেত্র, বুকোদর, গর্ভনেত্র, মহা- 
নেত্র, তুচ্ছনেত্র, অস্তরক্গুন, জ্লৎকেশ. শক্কু- 

শিরা খ্র্ীত্রীব, মহাহনু, গঈহানাস, লম্বকর্ণ, 
কর্ণপ্রাবরণ ও অনস প্রভৃতি মহাভীমকায় 
চতুঃাষ্টিব্তোল, তাদৃশাকারসম্পন্ন কোটী কোটা 
ভূতগণে বেষ্টিত হইয়া চতুদ্দিকে ছুরাচারদিগকে 
ত্রাসিত করত সর্ন্বদা কাশীক্ষেত্র রক্ষা করি- 
তেছে। উহাদিগের সকলের গলদেশে মুণ- 
মালা এবং হস্তে খর্পর ও ছুরিক৷ প্রভৃতি 
নানাবিধ অস্ত্রশ্ত দেদীপ্যমান হইতেছে। 
সকলেরই মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ, ভীষণ দংষ্রা ও 
কেশপাশ লম্বমান। নানারপধারা মহাভু্জ 
বেতালগণ সর্ধদ! রুধির ও মদ্যপানে উন্মত্ত 
এবৎ অতি দূর্ব্বত্ত ও কৃধিরপ্রিয়। হে মুনিবর 
কুক্তযোনে! আমি পুনেবে যে ত্রেলক্যবিজরা 
আদি করিয়৷ জ্বালামুখীঅন্ত শক্তিগণের কথা 
উল্লেখ করিয়াছি, তাহারা সকলে অন্ত্র-শস্ম 
উদ্যত করিয়া কাশীর চতুদ্দিক রক্ষা করি- 
তেছেন; মহাবিদ্বশান্তির নিমিত্ত যত্বসহকারে 
সেই সর্বসম্পত্তির নিদানভূত শক্তিদিগকে 
কাশীধামে সতত পুজা করিবে এবং বিছ্যুজ্জিহ্ব 
প্রভৃতি যে ভীমরূগা বেতালগণের উল্লেখ করি- 
য়াছ, এই কাশীক্ষেতে তাহারা অচ্চিত হইলে, 
অত্যাগ্র বিদ্বরাশিকেও হরর করিয়া থাকেন। 
হে মুনে! নানাভূষণ-বিভুষিত শতকোটী.ভুত- 
গণ 'বিবিধ 'আমুধ গ্রহণ করুত.প্রেছে পদে 



৩২৮" 

নির্বাণলক্ষমীনিলয় কাশীধাম রক্ষ! করিতেছে। 
যেসকল মানবগণ নির্্বাগমোক্ষ অভিলাষ 
করেন, কাশীমধো তীহাদিগের এ সকল 
ব্নেবভাদিগকে পুঁজ! করা কর্তব্য। মানব, 
ছুর্গাবিজয় নামক নানা শক্তিগণের মহিমাপূর্ণ 
পবিত্র এই অধ্যায় শ্রবণ করিলে। তবরায় বিপ্্- 

হইতে উত্তীর্ণ হয়। যে সকল মানব, পুর্বোক্ত 
ভৈরব ও বেভালগণের নাম শ্রবণ করে, তাহারা 
কোনরূপ বিদ্বে অভিভূত হয় না। উল্লিখিত 

ভুঙগণ চকু না হইলেও ধীহারা এই 
উপাধ্যান পাঠ করে, তাহার! তাহাদিগকে 
প্রোতৃবর্গের সহিত সত্ব রক্ষ! করিয়া থাকেন। 
অতএব কাশীক্ষেত্রে ঘাহাদিগের অচল ভক্তি 
আছে, তাহাদের সর্ববপ্রশতে এই মহাবিদব- 
নিবারণ উপাখ্যান বণ করা বিধেয়। পর্রাদি 
লিধিত এই উপাখ্যান যাহার গৃহে সযতে 
রক্ষিত হয়, পূর্বোক্ত দেবতাগণ, তাহার শত 
সহস্র বিপদ নিবারণ করিয়া থাকেন। কাশী- 
প্রেমিক মানবগণের পরম সমাদরে বন্্রপঞ্জর 
নামক এই উপাখ্যান শ্রবণ করা৷ কর্তৃব্য। 

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭২॥ 

ত্রিসপতিতম অধ্যায় । 

ওক্কারেশ্বরমাহাত্মবর্ণন | 

অগন্তা বলিলেন, হে ষড়ানন! ভগবান 
দেবদেধ, জগদম্থার সহিত ত্রিলোচনলিঙগের 
সমাসন্ন ছইয়৷ কি করিলেন, তাহা! অবিলম্বে 
আমায় বলুন। দ্বন্দ কহিলেন, হে মুনে কুস্ত- 

তেছি শ্রবণ কর। জর্ববসিদ্ধিদায়ক যে বিরজ:- 
সংজ্ঞক পীঠের কথ! বলিয়াছি, সেই গীঠদর্শনে 
মানব, রজোগ্ুণশৃন্ট হইয়া থাকে। বারাসীতে 
উক্ত বিশজঃসংজ্ঞক গীঠে ত্রিলোচন মহালিজ 

[লিলে প্রসিদ্ধ'পিলিরিলাতীর্ঘ বিরাঙা- 
সাম বিনা উতীধ ০৮-০০ বলিয়া 
নিত হে গুনে! বে ভ্রিবিউপের 
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কাশীখণ্ড। 

(ভূবনের) অন্তর্বাভা দেব, খবি, মনুষ্য ও 
নাগ--নদী, শৈল, কাননের সহিত তথায় 
বিরাজিত আছে, তন্নিবদ্ধন উক্ত তীর্ঘও 
ত্রিলোচন লিঙ্গ ত্রিবিষ্প নামে বিখাত ও 
সর্দাপেক্ষা প্রধান হইলেন। হে মুনে ! ভগবান্ 
পিনাকপানি, জগজ্জধননী দেবীর সমক্ষে ত্রিবিষ্টব 
লিঙ্গের মহিম! যেরূপ বলিয়াছিলেন, বলিতেছি 
শ্রবণ কর। দেবী বলিলেন হে সব্বদশিন্! 
সর্বজনক! সর্ববত্রগ! সর্ববপ্রদ! সর্দম! জগৎ- 
পতে! দেবদেব! কিঞ্চিৎ জিজ্ঞাসা আছে, 
বলুন। এই কাশীক্ষেত্র-_কর্মবীজের মহৌধধ ও * 
মোক্ষলক্ষমীধাম-_-আপনার যেমন প্রিয়, আমার 
ততোধিক শ্রীতিপ্রদ। যাহার ধূলাগ্রের কাছে 
ত্রিলোকীও তৃণবৎ লবূ বোধ হুইয়৷ থাকে, সেই 
ক্ষেত্রের সমুদয়ের মাহাত্থা কে অবগত হইতে 
পারে? হে শঙ্কর! ঈশ ! যদিও এই ক্ষেত্রস্থিত 
কি অনাদি, কি স্থাপিত, সকল শিবলিঙ্গই 
নির্বাণ প্রদান করিয়৷ থাকেন সত্য বটে, 
তথাপি কোন গুলি অনাদিসিদ্ধ লিঙ্গ, তাহা 
বিশেষ করিয়া বলুন। যাহাতে আপনি শক্তির 
সহিত প্রলয়কালেও আবির্ভূত থাকিবেন, যে 
লিঙ্গগুলি থাকাতে কাশী মুক্তিপূরী নামে 
বিখ্যাত হইয়াছে, যাহাদিগের স্মরণে পাপক্ষয় 
এবং দর্শন ও স্পর্শনে স্বর্গ অপবর্গ ঘটে আর 
যাহাদিগের অর্চনা জম্মমধ্যে একবার করিলে 
কাণীস্থ সমস্ত লিঙ্গের পূজা সম্পন্ন হয়, সেই- 
গুলি কোন্ শিবলিঙ্গ ? হে প্রভো ! করুণীমত- 
সাগর ইহা আমায় অর্ুগ্রহপূর্বক বলগুন। হে 
শতে।! আপনার চরণে আমি প্রণত আছি। 
হে বিদ্ধারিপো ! যুনিসত্তম ! মহেশ্বর, দেবীর 

বলি- এরূপ নুভাষিত শুনিয়া, যাহাদিগের নাম 
শ্রবণে পাপরাশি ক্ষয় ও পুণ্যসধয় হয়, 

কাশীস্থ সেই নির্ব্ধাণকারণ মহাঙিলগুলি 
বধিতে লাগিলেন। দেবদেব বলিলেন, হে 

এই ক্ষেত্রস্থিত মুক্তিকারণ পরম 
| শরণ কর; ইহা বিরিঞি নারায়ণ 

, প্রভৃতি দেঝাণ কেহই জ্ঞাত নহেন। হে 
গার্তি! এই জামঈকাননে গুল হুক, দানা 

চি 



, 

জিসপুতিতম অধ্যায় 

ররময়, ধাতৃময় ও পাযাণময় অনাদি ও দেবধি- 
স্থাপিত অসংখ্য লিগ বিরাজ করিতেছেন। 
সিদ্ধ, চারণ, গন্ধবর্ষ, বক্ষ ও রাক্ষসসেবিত এবং 
অনুর, নাগ, মনুষ্য, দানব, অগ্দরা, দিগৃগজ, 
গিরি, তীর্থ, খন্ষ, বানর, কিন্নর ও পক্ষী 
প্রভৃতি জীবপ্রতিঠিত হ্ব স্ব নামাস্কিত মুক্তিপ্রদ 
অদৃশ্ট, দৃণ্ঠ, চ্রবস্থান্বিত ও কালক্রমে ভগ্ন বহু- 
তর পিঙ্গ আছেন, তাহারা সকলেই পূজনীয়। 
অর পরিয়ে! হুন্দরি! আমি একদা এইরূপে 
শত পরার্দধসংখ্যা গণনা করিয়াছি ও গঙ্গাসলিলে 
যিকোটানংধাক যে সিদ্ধলিঙ্গ আছেন, তাহার! 
কলিকালে অদৃশ্য হইয়াছেন। অস্রি প্রিয়ে ! 
আমার গণনাদিবসের পর ভক্তজণে যে সকল 
লিঙ্গ স্থাপন করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। 
অগ়ি হুন্দরি! তুমি এক্ষণে যে লিঙ্গগুলির 
কথা জিজ্ঞাসা করিলে ও যাহাতে এই ক্ষেত্র 
সর্ব্বোউংকষ্ট হইয়াছে, সে ই মুক্তিদায়ক লিঙ্গের 
কধ! বলি, শুন। অয়ি গিরিরাজনন্দিনি ! 
কলিযুশে তাহারা অতি গুহা থাকিবেন, কিন্ত 
তাহাদিগের স্থানমাহাস্থ্য কদাচ ধাইবে না। 
অফি শুভাননে ! যাহারা কলিকম্মবে পুষ্ট, ঢু 
নাস্তিক ও শঠ ; যে লিঙ্গগুলির নামশ্র বণে পাপ 
ক্ষীণ ও পুণ্য সঞ্চিত হয়, তাহারা তাহাদিগের 
নাম গন্ধ পধ্যত্ত জানিতে পারিবে না । তন্মধ্যে 
প্রথম ওষ্কারেশখবর, দ্বিতীয় ভ্রিলোচননাথ, তৃতীয় 
মহাদেব, চতুর্থ কৃতিবা সা, পঞ্চম রত্েস্বর, ষষ্ঠ 
চন্গেশ্বর, সপ্তম কেদারেখ্বর, অ্টম ধর্ষেশ্বর, 
নবম বীরেশ্বর, দশম ঝামেশ্বর, একাদশ বিশ্ব- 
কর্ধেশ্বর, ছ্বাদশ মণিকণীশ্বর, ত্রয়োদশ অবি- 
মুক্তেশ্বর, ও চতুর্দশ বিশ্বেশ্বর নামক মহালিঙ্গ 
জানিবে। অয়ি হুন্দরি! এই চতুর্দশ লিঙ্গ 
মোক্ষপ্রীর মূলীভৃত কারণ; ইহাদিগের সম- 
বায়ে এই কাশীকে মুক্তিক্ষেত্র বলিয়৷ ধাকে। 
ইহ্ারাই ক্ষেত্রের পরম অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও 

_ আরাধনায় মনুষ্যগণকে কৈবল্যসম্পদদ্ প্রদান 
করিয়া থাকেন। অয় পরিয়ে! আনন্বকাননে 
এই চতুর্দশটী লিঙ্গ মুক্তির হেতুভুত ও মনুষ্য- 
গণের পুজ্য বলিয়! কীর্তিত হইল। হে কুস্ত- 
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সম্ভব! প্রতিমাসে শুপধ প্রতিপদ তিথি হইতে: 
এই মহালিলগুলির উৎসব যত্বপুর্ধ্বক করা: 
কর্তব্য; নতুবা__ইহার্দিগের আরাধনা না. 
করিলে__কাশীতে কেহই মুক্তিপ্রাপ্ত হইতে 
সনর্থ হইবে না, ইহা! নিশ্চয় জানিও। অত- 
এব হে মূনে! কাশীফলপ্রার্থী মনুষ্যমাত্রেরই 
পরমভক্তিসহকারে এই লিনগুলির অর্চনা 
সর্বাত্তঃকরণে করা উচিত। অগস্ত্য থলি 
লেন, হে ষড়ানন! দেবদেবকধিত এই মহা": 
লিঙগগুলিই কি কেবল নির্ধ্বাণের্টকারণ আছেন, 
অপর লিঙ্গ কি নাই ? যদি থাকে, তবে বলুন । 
বন্দ কহিলেন, হে সুব্রত! এই ক্ষেত্রে অপরা- 
পর মহালিঙ্গ বর্তমান আছেন, কিন্তু তাহারা 
কলিপ্রভাবে লুপ্তপ্তভাব হইবেন। যাহার 
সশ্বরে সদাভক্তি ও ছে কাশীতন্বজ্ঞ, সেই. 
ব্যক্তি, ধাহাদিগের নামোচ্চারণে কলিকন্মষ 
ক্ষয় হয়, সেই এই লিশ্গুলি জানিতে পারিবে ) 
অপর কেহ জানিতে পারিবে না। (১) 
অমুতেশ্বর, (২) তারকেস্বর, (৩) জ্ঞানেস্বর্। (৪) 
করুণেশ্বর, (৫) মোক্ষদ্ারেশ্বর, (৬) স্ব্ঘথারেশ্বর, 
৪৫ ্রন্ষেখর, (৮) লাঙ্গলীস্বর, (৯) বৃদ্ধকালে- 
শ্বর, (১০) বুষেশ্বর, (১১) চণ্তীশ্বর, (১২) নন্দি- 
কেস্বর, (১৩) মহেশ্বর ও (১৪) জ্যোতীরপে- 
শ্বর; এই চতুর্দশটা লিঙ্গ কাশীতে বিখ্যাত। 
অয়ি নুন্দরি! আনন্দকাননে এই চতুর্দশ 
লিঙ্গও মহালিঙগ এবং মুক্তির নিদধান। কলি- 
কালে পাপবুদ্ধি মনুষ্যের নিকট কদাচ এই 
গুলির কথা বলিবে না। যে জন ইহীাদিগের 
আরাধনা করিবে, তাহাকে কখনই সংগার- 
পথের পথিক হইতে হইবে না। অয়ি দেবি! 
এই অনুপম কাশীরতুভাগার ধে-সে ব্যক্তির 
নিকট প্রকাশ্ট নহে। অয়ি বরাননে! এই 
লিঙ্গগুলির নামোচ্চারণও মহাসঙ্কটে ছুঃখ 
হরণ করিয়া থাকে। অয়ি গরিরীন্্রকন্ঠে ! 
এই ক্ষেত্রের ইহাই পরম হৃদয় রহন্ত। এই 
চতুর্দশ লিঙ্গও আমার সানিধ্যকর জানিবে। 
সকলের মুজিদ্রায়ক এই যে চতুর্দশী লিঙ্ক 
বর্ণিত হইল, আমি ইহাদিগকে চতুর্দশ ভবনের 
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সার লইয়া মদীয় মহাভক্তগণের প্রতি কৃপা 
বশতঃ নির্বাণ করিয়াছি। এই ক্ষেত্রে, যে 
অসংশয় মুক্তি হুইয়া থাকে, ইহা প্রসিদ্ধ 

: আছে, তাহার কারণ আমার এই চতুর্দশ 
 লিল্গ। অয়ি কান্ত্রে! যে ভক্তগণ, আনন্দ 

কাননে এই লিঙ্গগুলির ধ্যান' করিয়া থাকেন, 
তীহারাই ব্রতধারী ও তপস্বী। বাহার দর 
হইতেও কাশীস্থিত এই চতুর্দশ লিঙ্গ দর্শন 
করিয়৷ থাকেন, তাহার! যোগাভ্যাস ও দানফল 
পাইয়া! থাক: ! মুনিশরেষ্টগণ যে ইন্লীপু্ধশর- 
প্রণয়ন করিয়াছেন, সেই সমস্তের ফল যাঁব- 
ক্জীবন নি্পাপ থাকিলে প্রাপ্ত হওয়া যায়, 

'কিন্তু অয়ি পার্কাতি। এই অবিমুকতক্ষেত্রে যে 
ব্যক্তি, এই মহালিঙ্গুলির একবার অর্চনা 
করে, সে মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া! থাকে, এতদ্িয়ে 
সন্দেহ নাই । সন্দ কহিলেন,_-হেঁ বিপ্র! 
বিদ্ধাশত্রো! ভগবান্ শত নিজ তক্তগণের 
হিতার্ে অন্ত যে গুলি, দেবীকে বলিয়াছিলেন, 
তাহা কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। তন্মধ্যে 
(১) শৈলেশ্বর, (২) সঙ্গমের, (৩) 
শ্বলান, (৪) মধ্যমেশ্বর, (৫) হিরণ্যগর্জ 
(৬) ঈশান, (৭) গোত্রেক্ষ, (৮) বৃষভধ্বজ, 
(৯) উপশান্তশিব, (১০) জ্যেষ্ঠ, (১১) 
নিবাসে্বর, (১২) শুক্রেশ্বর) ( ১৩) ব্যাপর- 
লিঙ্গ ও (১3) জন্থুকেশ্বর এই চতুদ্দশ লিস্। 
হেমুনে! ইহাই চতুর্দশ মহায়তন ; ইহা- 
দিগের সেবায় মনুষ্য মুক্তিলাভ করিয়া! থাকে। 
চৈত্রমাসের কম্ণ প্রতিপদ হইতে চতুর্দশ 
তিথি পর্যন্ত ইহাদিগের পৃজা যরপুর্কক সঙ্জ- 
নের কর্তব্য। মুমুক্রগণ মহা উৎসব পূর্বক 
ইঠাদিগের বাষিক 'াত্রা” করিবে; তাহাতে 
নিশ্যয় তাহাদিগের অভীষ্টসিদ্ধি হইবে। হে 
মুনে! এই চতুর্দশ মহালিল্গ যঃপুর্রবক দর্শন 
করিলে ছুঃখসাগর সংসারে জীবের আর 
জন্মিতে হয় না। স্বয়ং ভগবান্ পার্কাতীকে 
বলিয়াছিলেন, অনি. প্রিয়ে!. ইহাই ক্ষেত্রের 
পরমতন্ব;) সংসাররৌগগ্রস্ত জনের ইহাই 
পরম ওঁধধ; ইহাই ক্ষেত্রের উপসিষদ; 

নি চা লক হি 

ইহাই পরম মুক্তিবীজ। আসি প্রিয়ে। এই 
লিঙ্গসমূহ কণ্ধরকাননের দাবানলম্বরূপ জানিবে। 
হে দেবি! এক একটা লিঙ্গের যহিমার আদি ও 
অন্ত নাই; সেই মহিম! আমিই কেবল জানি, 
অপর কেহ জানে না। হে মুনে | দেবী এই 
কথা শুনিয়! পুলকিতভনথ হইয়া, সর্বজ্ঞ, সর্ব- 
দাতা, দেব ঈশানকে প্রণামপুর্রক বলিয়া- 
ছিলেন,__হে প্রাণবল্নভ ! আপনি ধে কাণীর 
এই পরম ধহস্ত বলিলেন, তাহা শুনিয়া আমার 
মন অত্যন্ত উত্হৃক হইয়াছে । হে কারণে 
খর! আপনি ষে মহানির্বাণের কারণ, সারাৎ-*. 
সার, এক একটা লিঙ্গ বলিলেন, শ্রবণমাত্রে 
পাপহারী মেই চতুর্দশ লিঙ্গের মাহাত্ম এক 
এক করিয়া! আমাকে বলুন। অভি পুণ্যতম 
অমরকণ্টকক্ষেত্র হইতে এই স্থানে ওদ্কারে- 
শ্বরের কিরূপে সমাগম হইল? ইহার শ্বরূপ 
কি? মহিমা কি প্রকার? পূর্ববে কোন্ ব্যক্তি 
ইঞ্াকে আরাধনা করিয়াছিল? আরাধিত 
হইয়া ইনি কিবর প্রদান করিয়াছিলেন? 
পার্কাতীর এই বাক্যন্থধা পান করিয়া তখন 
দেবদেন, অতি বিচিত্র ওয্কাবেশ্বরের কধ' 
বলিতে লাগিলেন। দেবদেব বলিলেন,__ £ 
অয়ি অপর্ণে! এইস্থানে কিরূপে ওকারেশ্বর 
লিজের প্রাহূর্ভাব হইয়াছিল, তদ্বিষয়িনী কথা 
আমি তোমার অগ্রে বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ 
কর। হে মহাদেবি! পুর্ধকালে এই আনন্দ- 
বনে বিষ্বযোনি ব্রদ্ধা, পরম সমাধিযোগ পূর্বক 
ঘোরতর তপশ্ত| কিতে থাকেন। অন্তর 
সহ ধু পূর্ণ হইলে এক পরম জ্যোতি দশ- 
দিজুখ বিদ্যোতিত করিয়া অপ্তপাতাল ভেদ 
পূর্নক উখ্িত হইল। অকপট সমাধিবলে 
যে পরম জ্যোতি অন্তরে আবির্ভূত হইয়াছিল, 
তাহা বিধাতার বাহিরে আবির্ভূত হইল। 
ভুঁভাগ বিদীর্ণ হইবার সময় যে চটচটা ধ্বনি, 
উ্থিত হইয়াছিল, সেই শব শ্রবণে বিধাত 
ক্রমশঃ সমাধি ভঙ্গ করিলেন। অনন্তর সমাধি : 
ত্যাগ করিয়া যেমন তিনি লোচনঘর় ইতভ্ততঃ 
উদ্মীলন করিবেন, অমনি সম্মুখে সববগ্ণময়, 
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ধথেদের উৎপততিক্ষত্র, স্প্টিপালক, নারায়ণ- 
ভমোগুণের পারে স্থিত, আদিম 

_ সাক্ষাৎ অকার দর্শন করিলেন। 
পরে তাহার অগ্রে যজুর্ৰেদের যোনিস্বরূপ, 
প্রতিবিদ্িত নিভমুর্তির স্তায় সর্ন্বঅষ্টা, রজো- 
রূপী উকার অক্ষর দেখিতে পাইলেন। তিনি 
তদগ্রে দেখিলেন যে, সঙ্গেতগৃহের ভ্তায় কৃ, 

বর্ণা, তমোরূগী, সামবেদের উৎপতিস্থান, 
প্রলয়ের কারণ সাক্ষাৎ কুদ্রমুর্তি মকার বিরাজ- 
মান রহিয়াছেন। তৎপরে বিধাতা নয়নগোচর 

৯ করিলেন যে, বিশ্বরূপাকতি, সগ্তণ অথচ নির্ণ, 
পরমাননদমূত্তি, অনাধ্যে নাদসদন তদগ্রে 
বিদ্যমান রহিয়াছে, যাহাকে সর্ববাজ্মরের 
কারণ শবব্রহ্ধ বলিয়৷ থাকে । অনম্তর বিধি 
তপোবলে কারণ সমূহের কারণ, জগতের আদি 

ভূত, বিন্দুরূপ পরাৎপরকে নাদের উপরিভাগে 
অবলোকন করিলেন। শ্বভাব্তঃ এই সমস্ত 
বিশ্বের অবন (রক্ষণ) হেতু ধাহাকে “৬” 
বলিয়া থাকে, ভক্তকে উন্নীত করেন বলিয়া 
বাহ! “$* এই নামে কীর্তিত হয়, সেই রূপহীন 
অথচ রূপবান্ পুরুষকে বরঙ্ধা প্রত্যক্ষ করিলেন। 
যিনি, অতি জপপরায়ণ ব্যক্তিকে ভবসাগর পার 
করেন, সেই তারকত্রদ্ধকে ব্রহ্ষা নিরীক্ষণ করি- 
লেন। পরম নির্বাণ প্রার্িগণ স্তব করে 
বলিয়া! ও জর্ববাপেক্ষ। অধিক বলিয়া যিনি 
প্রণব” নামে খ্যাত এবং নিজের সেবক পুরু- 
ঘকে পব্রমপদে নীত করেন বলিয়া যাহাঁকে 
প্রণব" বলে, সেই প্রশ্ঞ্ প্রণবরূপীকে বিধি 
অক্ষিগৌচর করিলেন । যিনি ত্রয়ীময়, তুরীয় 
অথচ তৃরীয়াতীত, অখিলাত্মক ও নাদবিনুরূপী ; 
তাহাকে হৎসবাহন, নেত্রপথের পথিক কতি- 
লেন। ধাহা হইতে নিখিলযোনী সাঙ্গ ব্দে 
উদ্ভৃত হইয়াছে, পদ্ধযোনি, সেই বেদত্রয়ের 
আর্দিকারণকে সম্মুখে দেখিলেন। ধিনি স্ব, 
রজ ও তমোগুণে বন্ধ তেজোময় বৃষ পুনঃপুনঃ 
শক করিতেছেন, সেই পরম পুরুষ পরমেষ্ঠার 
পয়্নগোচর হইল । যাহার চারি শঙ্গ সপ্ত 
হস্ত, দুই মস্তক ও তিন চরণ ছিল, সেই 
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দেবকে বিতাধ! নিরীক্ষণ .করিলেন। নাহার | 
অন্তরে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান,__সবই লীন 
রহিয়াছে, সেই বীজশৃঙ্ত বীজন্বরূপকে বিরিঝি। 
প্রত্যক্ষ করিলেন। যাহাতে আব্রক্গস্তন্ 
পর্য)স্ত লীন অথ্বিষ্ট হয়, এইজন্ত সাধুজনেরা 
যাহাকে ণ্লিঙ্গ” বলিয়া থাকেন, তাহা পদ্ব- 
যোনি কর্তৃক বিলোকিত হইল। যাহা পঞ্চ 
অথের বাচ্য, যাহা পঞ্ব্রহ্ষময় ও আদিপঞ্চ 
স্বরূপ ; ব্রহ্মা তাহাকে দর্শন করিলেন। 
তৎপরে বিধাতা, গ্রপঞ্চ হইতে ডিল পঞ্াক্ষর 
লিঙ্গরূপী শঙ্গর ঈশ্বরকে দেখিয়া স্তব করিতে 
লাগিলেন । ব্রঙ্গা বলিলেন, হে সদাশিব! 
তুমি ওঞ্কাররূপী, অক্ষরমুর্তিধারী, অকারাঘি 
বর্ণের উৎপত্তি কারণ; তোমায় প্রণাম। 
তুমি অকার, উকার, কার খগ্যজুঃসামরগী 
ও রূপার্জীত; তোমায় নমস্কার ৷ তুমি নাদ, 
বিন ও কলারূপী; তুমি অলিন্গ, লিঙ্গরপী ; 
তুমি সর্দরূপন্বরূপী ; তোমায় নমঙ্কার। হে 
আদ্যন্থরহিত! তুমি তেজোনিধি, ভব, রুদ্র 
ও সন্বতোময় , তোমায় নমস্কার । তুমি উগ্র, 

ভীম, পশুপতি ও তারম্বরূপী; তোমায় 
নমঙ্কার। হে শিতিকঠ! তুমি মায়াশৃঙ্ঠ, 
শিবতর ও কপদ্দী; তোমায় নমস্কার। হে 
গিরিশ ! তুমি মীঢইম, তুমি শিপিবিষ্ট, তুমি 
হুম্ব, খর্ব, বৃহৎ ও বৃদ্ধ; তোমায় নমস্কার । 

তুমি কুমারগুরু, কুমারমূত্তি ; তুমি শ্বেত, 
কৃষ্ণ পীত, অরুণ ) তোমায় নমস্কার। তুমি 
ধূম, পিঙ্গল, শবল, পাটল ; তুমি হরিৎ্, তুমি 
নানাক্ষিবূপী তুমি বর্ণের পতি; তোমায় 
নমস্কার। হে ঈশ! তুমি স্বর, তুমি ব্যঞ্ন, 
তুমি উদাত্ত, অনুদান্ত ও স্মরিত স্বর; তুমি 
হস্ব, দীর্ঘ ও প্তন্বর ; তোমায় নমস্থার। 
তুমি বিপর্স, অনুম্বার, সানুনাসিক ও নিরনু- 
নাসিক বর্ণ; তোমায় নমস্কার । তুমি দ্ত্য, 
তালব্য, ষ্য ও উরস্ত বর্ণরূপী। তোমায় 
নমস্কার। তুমি, উদ্ম ও অন্তচস্থ বরণন্বরূপী, 
তুমি পিনাকী ; তোমার নমস্কার । তুমি পরম ও 
নিষাদন্বর, তুমি নিষাদপতি ; তোমায় নমস্কার। 
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তুমি বীণা বেএ গদক্গাদি বাদারূপী; তোমায় স্কার। হে নীরজাঙ্ষপদপ্রদ! তুমিই রজোরূপ 
নমন্তার। তুমি তারস্বর, তুমি যন্ত্রতৃমি ঘোর, অবলম্বন করিয়া বিধাতৃরপে এই বিশ্ব বধা- 
তুমি অধোররূপী ) ভোমায় নমস্কার। তুমি বিধানে স্থজন করিভেছে তোমায় নমস্কার। হে 
তাল, ভুমি স্থায়ি সরশরিভেদে মুষ্ছনাপাতি, মি মহাশ্বশানচারিন্! তুমিই মহারদ, তুমি মহা- 
'তালরিয়, ভোম৷ হইতেই লান্ততাগ্ুবের উৎ- ভীষণ তুজন্সধারী, তুমিই মহাভীম; তুমি 
পতি ; তোমার নমস্কার। হে তৌধ্যত্রিকমহা- তানি ধারণ করিয়া কৃতান্তেরও অন্ত- 
প্রিয়; তুমি নৃত্য, গীত ও বাদারপী; তুমি বিধান করিয়া থাক। তুমি প্রলয়কালে 
নির্বাণস্রীদাতা; তুমি স্থূল, হৃদ্ষা, ৃশ্ট, অদৃশ্য, কালাগ্রি কুদ্রমুর্তি ধারণ করিয়া সংবর্তমেঘষ 
তুমি অর্ন্যাচীন, পরাচীন ; তুমি বাক্প্রপঞ্-: প্রেরণ কর। হে অজ! তুমি প্রকৃতি ও 
দ্বরূপী, তুমি ্ প্রপধপর ; তোমায় নমস্কার। পুরুষন্ূপে মহত প্রভৃতি অধিজজগৎ নিমেষ- 
তুমি এক, তুমি অনেক, তুমি সৎ, তুমি অসৎ, মধ্যে পুনরায় জাবিষার কর, তোমার নেত্র ”» 
তুমি শব, তুমি পরর্হ্ধ ; তোমায় নমস্কার। । উন্মীলন ও নিমীলনই টি ও প্রলয়ের কারণ, 
তুমি বেদান্তবেদ্য, বেদপতি, বেদন্বরূপী ও তোমার নমস্কার। হে ূর্জটে! তুমি শ্বৈর- 
তোমার মূর্তি বেদগোচর, তোমায় নমঙ্কার'। চারা, তোমার কপালধারণ ত্রীড়ামাত্র ; তোমার 
হে পার্বতীশ! তোমায় নমস্কার । হে জগ-। কণ্ঠে যে নুমুণ্ডমালা, তাহা তম্মীভূত নিথিলের 
দশ তোমায় নমন্থার। হে দেবদেবেশ! | দেদীপ্যমান বীজমালা। ছে শতো! তোমা 
দেবগণের দিব্যপদদাতঃ | হে শঙ্গর! হে] হইতে এই সমস্ত চরাচর উদ্ভুত ও তোমাতেই 
মহে্বর! তোমায় নমস্কার। হে জগদানন্দ! | অবস্থিত; তুমি বাক্ুপথের অগোচর ) তোমায় 
শশিশেধর! হে মৃত্যুয়! ত্রন্বক! হে পিনা- কে ভ্তব করিতে সমর্থ? তুমি ত্ববকর্তা, 
কপাণে! ত্রিশুলধারিন্! ত্রিপুরারে ! হে অন্ধ- তুমি স্কতি, তুমি নিত্যন্ত্য, তুমি *নমঃশিবায়” 

. করিপো! তোমায় নমস্কার। হে কন্দর্পদ্প- এইরপে জ্ঞেয়-_আমি অন্ত কিছু জানি না। 
হারক! তুমি জালন্ধর, তুমি কাল, তুমি কালের তুমি আমার শরণ্য, তুমিই আমার পরম গতি, 
কাল, তুমি কালকুটভক্ষক ; তোমায় নমঙ্কার । -_ তোমায় প্রণাম করি। হে হশ! তোমায় 
হে ভক্তগণের বিষদাহক ! হে অতক্তগণের পুনঃপুনঃ নমঙ্কার। বিধাতা এইস্লপ পুনঃপুনঃ 
একমাত্র বিষদাত ! তুমি জ্ঞান, তুমি জ্ঞানরূপী, বলিয়া প্রণবাখ্য মহালিঙ্গরপা _মহেশ্বরকে 
তুমি সর্বজ্ঞ ; তোমায় নমস্কার । যোগিসন্তম ! . ভূতলে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। ঈশ্বর বলি- 
তুমি যোগিগণের যোগবিষয়ে সিদ্ধিদান কর; লেন,-_অয়ি গিরীন্পূত্রি ! সেই ব্রক্ধার পরম 
হে তপোধন! তুমি তপন্বাদিগের তপস্তাফল- এশখবধ্যসম্পদের মুলীভুত পরম বিচিত্র স্ততি 
দাত! ; তুমি মন্ত্র, তুমি মন্ত্রকলদাতা ; তুমি শ্রবণ করিয়৷ আমি তুষ্ট হইলাম। ভংপরে 
মহাদানের ফলম্বরপ,তুমি মহাদানপ্রদ ; তোমায় আমি মূর্তির হিত হইয়া্ড সেই লিঙ্গ হইতে 
লমঙ্কার। হে মহাযজ্ঞলপ্রদ! হে ঈশ! শঙ্গর মুত্তিতে আবির্ভূত হইয়। তাহাকে বলি- 
তুমিই মহাযজ্ঞ, তুমি সর্ন্ঘ, তুমি সর্ধত্রগ, তুমি লাম, হে চতুর্দুখ! আমি তোমার স্তবে প্রসম 
সর্ধদাত, তুমি সর্ব্বদশী, তুমি সর্ধতুক্, তুমি হইয়াছি, বর গ্রহণ কর।” এই কথা বলিবা- 
সর্ধবকর্তা, তুমি সর্বদংহারকারক, তুমি ঘোগ- মাত্র বিধাত৷ গাত্রোখান করিয় আমাকে প্রত্যক্ষ 
গণের ছাদয়াকাশে বিরাজমান থাক) তোমায় দেখিয়া পুনরায় “জয় জয়” ধ্বনি করিঘ্তা কৃতা- 
নমন্কার। হে ত্রাণকারিন্! তুমিই সন্বমূ্ি &লিপুটে আমায় প্রণাম করিলেন। অনন্তর 
অবলম্বন করিয়া বিুরূগে শঙ্খ চক্র গদা! ধারণ- কমলাসন, আনন্বাপ্পপূর্ণনেত্র ও পুঞকিত 
পুর্ব ব্রিভুবন পালন করিতেছে? তোমায় নম- শরীর হইয়! গদ্গাদস্বরে বলিতে লাগিলেন. 

টি 



জ্রিসগুতিতষ অধ্যায়। 

হে দেবদেব। যদি আমার প্রতি প্রসন্ন 
হইয়া থাকেন ও বর অবশ্যদেয় বিবেচনা 
করেন, তবে, হে শঙ্কর! এই মহালিঙ্গে 
আপনার সান্নিধ্য হউক, এই বরই আমাকে 
প্রদান করুন, আমি অন্য ব্র প্রার্থনা করি 

. না। হে ভক্তৈকমোক্ষদাতঃ! এই লিঙ্গের 

উট 

নাম__ওক্গারেশ্বর হউক । সন্দ কহিলেন, 
হে বিপ্র্ষে! তখন ভগবান সদাশিব, 
বিধাতার এই বাক্য শুনিয়া “তথা ৮" বলি- 
লেন, এবং সেই স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া তং- 
ক্ষণাৎ তাহাকে অপরাপর অন্কে বর প্রদান 
করিলেন। হে নুরশ্রেষ্ঠ তপস্ষিবর! তুমি 
সকল বেদের নিধান হও। তুমি সকলের 
পিতামহ ও মাননীন্ন হইয়া থাক। হে বিধে! 
শব্দরন্বময়, ওক্কারূপ এই পরম লিঙ্গ, তোমারই 
তপগ্ভাফলদানের জন্ত উখ্িত হইয়াছেন। 
ইন্টার আরাধনা করিলে পুরুষের ব্রদ্মপদ 
দূরবর্তী নহে। এই আনন্দকাননে সর্্ঘজীবের 
মুক্তির জন্ত অকার, উকার, মকার, বিন্দু ও 
নাদ সংজ্ঞক এইরূপে পঞ্চায়তন এই ঈশান 
লিন্ন উখিত হন। জীব যদি মৎস্তোদরীতীর্ধে 
ল্লান করিয়া এই ওজ্গারেশ্বরকে দর্শন করে, 

তাহা হইলে তাহার আর জননীজঠরযন্্ণা 

ভোগ করিতে হয় না। ইহাকেই নাদেশ্বর 
লিঙ্গ কহে ;__এই লিঙ্গ অতি ছূর্লভ। কপিলে- 
শ্বরের সন্িধানে যখন গঙ্গা আসেন, তখন 

তাহাকে মংস্টোদরী কহে ; তথায় ন্নান করিলে 

মনুষ্যের ব্রহ্ম হত্যাপাগঞ্জ্র হয়। গঙ্গাতোয়- 

মিশ্রিত ব্রণ! নদীর উৎসিক্ত জলে মনুষ্য 

যদি দ্নান করিতে পারে ও নাদেখবর লিঙ্গকে 

দেখিতে পারে, তাহা! হইলে তাহার আর 
কোন শোক থাকে না। অষ্টমী ও চতুর্দীশী 
তিথিতে বষ্টিসহস্রকোটা তীর্থ, সাগরের সহিত 

হস্তোদরীতে প্রবেশ করে। যখন পাঙ্গা 
ওক্কারেখরের সমীপে আসেন, তখন দেবতা, 
ধষি ও পিতৃগণের প্রিয় অতি পুণ্যকাল হয়। 
সেই কালে ওক্কারেস্বরসমীপে মস্তোদরী তী্থে 
গান তপন্তা, দান মোহ ও দেবার্চনা অক্ষয় 

এ শু ৪ 

রে 

ফলজনক হইয়া! থাকে।, ওঞ্কারেস্বরের দর্শন 
মাত্রে অশ্বমেধ যাঁগের ফললাত হইয়৷ থাকে, 
অতএব কাশীতে বহু যত্বে ওষ্কারেশ্বরকে দর্শন 
করা উচিত। যে ব্যক্তি নাদেশ্বরকে দর্শন করে 
নাই, তাহার দুর্লভ মনুষ্যজন্ম চতুবর্গের এক- 
মাত্র সাধন হইলেও জলবুদৃবুদের স্তায় বৃধ৷ 
হইয়! যায়। মংস্টোদরীজলে ন্বান ও পিগু- 
দান করিয়া কপিলেশ্বরকে দেখিয়৷ মনুষ্য, 
পিতৃধণ হইতে ঈক্তি প্রাপ্ত হয়। মোহ 
বশত ব্হুতর মহাপতক ভ্রিয়াও যি 
কাশীস্থিত ও্কারেশ্বরকে মানব দর্শন বরে, 
তাহা হইলে তাহার কতান্ত ভয় থাকে 
না। পিতপুরুষগণ, স্বকীয় কোন সম্ভানকে 
ওষ্কারেশ্বর দর্শনে যাত্রা করিতে দেখিলে 
আনন্দে নৃত্য করিতে থাকেন; কারণ সেই 
সন্তানগ্য যে পিতৃপুরুষের নাম স্মরণ করিয়া! 
তাহাকে নমস্কার করে, তাহার ব্রহ্মপদ লাভ 

হয়। মানব, নিযুত কুদ্রমন্ত্র জপ করিয়া যে 

ফল লাভ করে, ভক্তি পূর্বক ওক্কারেশ্বরকে 
নিরীক্ষণ করিলে সেই ফল নিশ্চিত প্রাপ্ত হইয়। 
থাকে। যে জন আনন্দ্কাননে সর্ববাভীষ্টনাতা 
ওষ্কারেশরকে দর্শন করিল না, তাহার জন্ম 
কেবল ভুমিভারের নিমিত্ত গণনীয় হয়। এই 
ওঞ্কারেস্বরকে দেখিলে সমুদয় পৃথিবীস্থ অধিল 
লি দর্শন করা হইয়। থাকে। যদি মচ্ষ্য 
ওষ্কারেশ্বরকে প্রণাম করিয়৷ অন্স্থানে গিয়া 

মৃতু প্রাপ্ত হয়, তাহ হইলে দেহাস্তে স্বর্গলোক 
প্রাপ্ত হইয়া, পরজন্মে কাশীতে মুক্তি লাভ 
করিয়! থাকে । হে ব্রহ্ম! আমি এই লিঙ্গে 

সর্্বদ! অবস্থান করিব, ইহা নিশ্চিত জানিও। 

যে ব্যক্তি ইহার অচ্চন৷ করিবে, তাহাকে মোক্ষ 

প্রদান করিব। মনুষ্য একবার মাত্রও যত 

পূর্বক এই ওক্ারেশ্বরকে প্রণাম করিলে, 
আমার পরম অনুগ্রহে নিঃসংশয় কৃতকাধ্য 

হইবে: ওক্কারেশ্বরের পশ্চিমভাগে সর্ববোং" 

কষ্ট তারতীথ _বিরাজমান্ঈ আছে, তথায় শান 

করিলে মনুষ্য ছূর্গতি হইতে নিস্তার পায় 

যাহারা ওক্কারেশ্বরের ভক্ত, তাহার! কদাপি 
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মনুষ্য নহে তাহারা মনুষ্যচ্ে আবৃতমাত্র, 
, কিন্তু সাক্ষাৎ রুদ্র। এই লিঙ্গের মাহাস্থ্য 
, পরে অবগত হইতে পারে না। হে 
বিধে! যেহেতু তোমারই পুণ্যবলে. এই 
'লিঙ্গ এই স্থানে আবির্ভূত হইয়াছেন, অত- 
এব তুমি এই লিঙ্গের প্রভাবে সর্নতত্জ্ঞ 
হইবে। হে বিধাতঃ! তুমি এই চরাচর বিশ 
স্বজন কর। ভগবান্ শস্ত, পদ্ঘযোনি ব্রহ্ধাকে 
এই বর প্রদান করিয়া েই মহালিঙ্গে লীন 
হইলেন! স্বন্দ কহিলেন, হে মুনে! অন্যাপি 
্রন্ধা সেই লিঙ্গের আরাধন! করিয়া! থাকেন। 
মনু ইহাকে ব্রহ্গকত অখব! আত্মক্ত স্তবে 
স্তর করিবে ; ব্রহ্মকত স্তব পাঠ করিলে সর্ধ 
গাপমুক্ত হইয়া মহাপুণ্য পাভ করে ও উত্তম 
জ্ঞান প্রাপ্ত হয়।' যদি মানব, সআব্তসর 
যাবৎ ভ্রিকালীন এই ব্রহ্গকুত স্তব পাঠ করে, 
তাহা হইলে, সে এতাদ্বশ জ্ঞান লাভ করে, 
যাহাতে বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়৷ থাকে । 

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৩ ॥ 

চতুঃসপ্ততিতম অধা'য়। 
ওক্ধারমাহাত্্য। 

দ্বন্দ কহিলেন,_হে' বাতাপিসংহারক! 
পুর্্বকালে পান্নকলে দমন নামক ব্রাহ্মণের যে 
পাপত্রাসিনী ঘটনা কাশীতে ঘটিয়াছিল, তাহা 

, বলিতেছি, শ্রবণ কর। ভারঘাজের পুত্র দমন 
নামে একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি উপনীত 
হইয়া নিথিলবিদ্যা অধ্যয়ন পূর্বক দুঃখময় 
সংসার ও ক্ষণভঙ্কুর জীবন দেখিয়া পরম 

. নির্ববেধ সহকারে গৃহ হইতে নির্গত হইয়া 
কোন দিকে প্রস্থান করিলেন। তিনি প্রতি 
কানন, তীথ, আশ্রম, নদী পর্বত ও সমুদ্রে 
তপোযুজ হইয়! ভ্রমন করিতে লাগিলেন। 
ভুমগুলের চতুদ্দিকে বথায় “খায় যত সিদ্ধ 

€ক্ষেত্র ছিল, তিনি তথায় চিত ও ইন্জিয় সংযত 
করিয়া বাঁ করিয়াছিলেন; কিন্ত তাহার চিত 

কাশীখও 
কোথাও স্ৈর্য অবলন্গন করিল না ও অভীষ্ট 
বিষয়ের উপদেষ্টা কোথায়ও কাহাকে দেধিতে 
পাইলেন না। একদা” সেই তপস্বী দমন 
দৈবযোগে রেবান্দীর তটে অমরকণ্টকতীর্থে 
ও ওগ্ষারেশ্বরের পবিত্র মহাধাম দেখিতে 
পাইলেন। দেখিয়া! তাহার চিত্ত আনন্দিত 
ও স্ব্ধ্যপ্রাপ্ত হইল। তৎপরে তিনি তথায় 
দেখিলেন যে, বিভতিলিগ্ুদেহে কত্বকগুলি 
পাণুপতব্রম্ধাবী তাপস, লিঙ্গপুজান্তে প্রাণ- 
যাত্রানিব্বাহ করিয়া গুরুপাদমূলে স্বথে 
উপবেশন করিয়! "্মাগমশাস্ত্ের বিচার করিতে- 
দেন । অনন্তর তিনি স্বয়ং তাহাদিগকে 
প্রণাম করিয়া, কৃতালিপুটে অবনতকন্ধরে 
তীয় আচাধ্য অন্নিধানে আমীন হইলেন! 
তাহাকে নিকটে উপবেশন করিতে দেখিয়া, 
তপশ্চরণে কুশদেহ, সর্নাতপন্থিশ্রেষ্ঠ, শিবারা- 
ধনতং্পর, সেই পাশুপতগণের আচার্য গর্গ 
নামক মহামুনি, দমনকে জিঙ্কাসা করিলেন, 
“তুমি কে? কোথা হইতে আসিয়াই? 
কেনই বা এই যৌবনকালে বৈরাগ্য অবলম্বন 
করিয়াছ ?--তাহা বল!” এইরূপ হ্গেহপূর্ণ 
বাক্য অবণ করিয়া! সেই দমন বলিলেন,__হে 
পাওপতাচাধ্য, পরমশৈব, ভূগুবংশতিলক! 
মদীয় চিত্তব্যাপার বখার্থরূপে বলিতেছি, শ্রবণ 
করুন । আমি ত্রাঙ্গাণ-পুত্র ; বেদশান্তরে 
বহুশ্রম করিয়াছিলাম, পরে সংসারের অসারতা 
জানিয়া বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করিয়াছি । 
আমি এই শরীরে এ্রহাসিদ্ধি লাভ করিবার 
জন্য বহু তীর্থে স্নান, কোটি কোটি মন্ত্র জপ, 
বহুতর দেবতাপেবা, অসংখ্য হোম ও 
বহু দ্বিবস অনেক শুরুশুশ্রাষা করিয়াছি । 
আমি মহাশ্বশানে ভূয়সী নিশা যাপন 
করিয়াছি, পর্বতশৃঙ্গে বাস করিয়াছি, 
সহআ্ সহজ দিব্য ওষধি সংসাধিত 
করিয়াছি, বু রসায়ন সেবন করিয়াছি। 
কতান্তের ব্ধন তুল্য, সিদ্ধপুরুষবহূল, অনেক 
পর্বতকন্দরে অতি সাহস অবলম্বন করিয়া! 
প্রবেশ করিয়াছি, ব্ নিয়ম ও বমদহকারে 
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মহাতপশ্চরণ করিয়াছি ; কিন্তু হে প্রভো ! 
কোথায়ও কিঞ্চিৎ সিদ্ধির অন্কুর দেখিতে 
পাইলাম না। এক্ষণে পৃথিবী পরিভ্রমণ 
করিতে করিতে আপনার পাদমূলে উপস্থিত 
হুইয়াছি, কিন্ত আশ্চর্য দেখিতেছি,_উপস্থিত 
হইবামাত্র যেন দিদ্ধিলাভ হইয়াছে ও তাহাতে 
চিত্ত স্থ্্যে অবলম্বদ করিয়াছে । আপনার 

মুখকমল হইতে যে বাক্য নির্গত হইবে, 
ভাহাতেই আমার অবশ্য মহাসিদ্ধি লাভ 
হইবে, ইহাতে সংশয় নাই। অতএব এই 
পার্থিব সুঁলশরীরে যাহাতে আমার সিদ্ধি 
লাভ হয়, তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রদান ককুন। 
দমনের এই বাকা শব্ণ করিয়া তখন 
গর্গাচারধ্য, প্রত্যক্ষ অতি আশ্চর্য উত্তম 
এক কথা বলিতে লাগিলেন, তাহ। তাহার 
পাশুপতবরতধারী মুমুত্ শিষ্যগণ সকলেই ; 
স্থিরচিন্তে শ্রবণ করিতে লাগিল । গর্গ বলি- 
লেন, যদি এই দেহে তুমি সিদ্ধিবাসনা' করিয়া 
থাক, তবে তাহার উপায় বলিতেছি অবহিত- 
চিত্তে শ্রবণ কর। এই অবিমুক্ত নামক 
মহাক্ষেত্র বঙ্জনের সর্ব্বসিদ্ধিদায়ক। ইহা৷ 
ধন্্, অর্থ, কাম ও মোক্ষরপ রর পরম 
আকর, স্বৈরচারী আশ্রিত জীবরূপ পতঙগের 
প্রদীপন্বরূপ, অন্ধকাররূপ অজ্ঞানরাশির পক্ষে 

সহত্ররশ্বি, কন্মরূপ মৃহীরুহের দাবানল, 
সংসারসাগরের বাড়বানল, নিব্বাণলক্ষমীর 
ক্ষীরসমুদ্র ও সুখের সঙ্গেতগৃহন্বরপ। ইনি 
দীর্ঘ নিদ্রায় নিদ্রিতপ্তীবগণের পরম উদ্বোধ 
প্রদান করেন। ইনি মার্গরক্ষের ন্যায় ছায়! 
দানে যাতায়াতশ্রমার্ত পথিকের শ্রম অপ- 
নোদন করেন। ইনি বস্ধারা ইন্দের হায়, 
বহুজন্মাঞ্িত পাপ।চলের পক্ষচ্ছেদনে ব্রতী । 
ইহার নামোচ্চারণ মাত্রে মানবের মহা কল্যাণ 
হইয়া থাকে। ইহ বিশ্বনাথের নিতুধাম, 
বর্গ ও অপবর্গের সীমা এবং ইহার ভূমি 
স্ব্গনদীর চঞ্চল কল্লোলে প্রতিনিয়ত প্রক্ষালিত 
হইয়া ধাকে। হে মহামতে! সর্বাহুখহারী , 
ঈীঢৃশ মহাক্ষেত্রে আমার যাহা প্রত্যক্ষ ঘটনা 
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খটিয়াছে, তাহা বলিতেছি। এই কাশীতে 
কালভয় কিংব! পাপতয় নাই । এই ক্ষেত্রের 
মহিমা সম্পূর্ণভাবে কোন্ ব্যক্তি বর্ণন করিতে : 
সমর্থ? এই ভমগুলে জীবগণের পাপমোচক 
যে সমস্ত তীর্থ আছে, তাহারা আত্মবিশুদ্ধির 
জন্য নিত্য কাশীতে আসিয়া থাকে। সর্ধ্ঘ- 
ভোর্জী, সর্ধববিক্রয়ী কাশীবাসী ব্যক্তি যে গতি 
প্রাপ্ত হয়, তাহা অন্তর বিবিধ যজ্ঞ ও দান 
করিলেও প্রাপ্ত হওষ! যায় না। রাগরপ 
বীজ হইতে উৎপন্ন বিশালনংসারবৃক্ষ, এই 
কাশীতে দীর্ঘনিদ্রারপ কুঠারে ছিন্ন হইলে 
আর বৃদ্ধি পাইতে পারে না। পৃথিবীতে যে 
সমস্ত উষরক্ষেত্র বিদ্যমান আছে, কাশী 
তাহাদিগের মধ্যে সর্প্রধান। এই ক্ষেত্রে 
দেহবীজ বপন করিলে, পুনরায় অ্কুরিত হয় 
না।ঞযে সাধুগণ দেহাবসান কালে কাণীর 

 ম্মরণ করিবে, তাহারাও পাপরাশিমুক্ত হইয়া 
পরমগতি লাভ করিবে। সত্যাদি সর্ব লোকের 
সম্পত্তি ক্ষণভগুর, কিন্তু এই অবিমুক্তক্ষেত্রের 
সম্পদ কর্দাচ ভগুর নহে; তাহা শিবের, 
আঙ্ছায় লাভ করিতে পারা যায়। এই অবি- 
মুক্তক্ষেত্রে কমি, কীট ও পত্জও যদি দেহ 
ত্যাগ করে, তাহা হইলে তাহাদিগের যে গতি 
দুষ্ট হইয়া থাকে, তাহ ব্রহ্ষাণ্ড মধ্যে কুত্রাপি. 
দৃষ্টিগোচর হয় না। যদি কখন মনুষ্য কালক্রমে 
বারাণসী প্রাপ্ত হয়, ভাহা হইলে, তাহার 
| এরূপ উপায় বিধান করা উচিত, যাহাতে 
বাহিরে নিক্রাপ্ত না হইতে হয়। পুর্ব্বদিকে 
মৃণিকণীশ্বর, দক্ষিণদিকে ব্রন্ষেশ্বর, পশ্চিমে 
1 গ্োকর্ণেশ্বর ও উত্তরে ভাবভতেশ্বর, এই চতুঃ- 
সীমাধচ্ছিম ক্ষেত্রই অবিমুক্ত মহাক্ষেত্র; 
ইহ। মহাফলদায়ক । মার্ণকণিকায় নান 
করিয়া বিশ্বেশ্বর দর্শনপুর্বক ক্ষেত্রপ্রদক্ষিণ 
করিলে মানবের রাজশুয় যজ্ঞের ফললাত 

হইয়া থাকে এবং তথায় শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃ- 
পুরুষগণ উদ্ধাবু প্রাপ্ত হুইয়। থাকেন । ব্রহ্মাণ্ড- 
মধ্যে এই অবিমুক্তক্ষেত্রের তুল্য সাধক 
সিদ্ধিদায়ক ক্ষেত্র কুত্রাপি নাই, ইহা নিঃসংশয় 
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জাদিবে। এই ফেব্রকে অভিনুনি, উঠ, 
মহাপ্রমথগণ পাশ ও অসি হস্তে জবা রক্ষা 
করিতেছে ;_অতিভীষণ অট্রহাস নামক 
শ্রমধ, গণকোটিঘোটিত হয়! দূরবগণ 
ধাহাতে না প্রবেশ করিতে পারে, তন্ন 
দিবারাত্র পুর্বার সক্ষা করিতেছে। ভূত- 
ধাত্রীশ প্রমথও কোটি অনুচরপরিরূত হইয়া 

ক্ষেত্রের দক্ষিগহ্থার রক্কা করিতেছে। গোকর্ণ 
নামক প্রমধ, ক্ণেটি গণে পরিরৃত হইয়। 
পশ্চিমদবার রঙ্গ করিতেছে । .ঘণ্টাকর্ণ নামক 
প্রমথ, অসংখ্গণের সহিত উত্তরদ্বার রক্ষা 

বরিতেছে। ছাগবন্তু প্রমথ ঈশানকোণ, 
ভীষণ নীমক প্রমথ বহিকোণ, শঙ্কুকর্ণ 
নৈ্ঠ তকোণ ও কুম্চণ্ড নামক প্রমথ বায়ুকোণ 
রক্ষা করিতেছে। বাঁলাক্ষ, রণভদ্র, কৌলেয় 
ও. কালকম্পন নামক গণ গল্গাপারে অবস্থান 
করিয়া পুরর্বদিক রক্ষা করিতেছে। বীরভদ্র, 
অনল ও স্ুলকর্ণ, ইহারা রক্ষার জন্য অসি- 
নদীর পারে অবস্থিত আছে। .বিশালাঙ্ষ, 
মুহাভীম, কুখ্চোদর ও মহোদর, ইহারা 
দেহলীদেশে অবস্থান করিয়া পশ্চিমদ্বার রক্ষা 
করিতেছে । নন্দিসেন,.. পাল, খরপাদ, 
করগুক, গোপক ও বক্র, ইহার! বরণানদীর 
পারে রক্ষা করিতেছে । ঈদৃশ মহাপুণ্যজনক 
ক্ষেত্রে সাধকগণ ওঁকারেশ্বর লিঙ্গের সাধনায় 
এই পাঁঞ্চভৌতিক দেহে পরম সিদ্ধি লাভ 
করিয়া থাকেন। এই লিঙ্গ আরাধনায় কপিল, 
সাবপি, শরীক, পিপ্লল ও অংশুমান, এই 
সকল পাশুপতব্রত্ধারী সিদ্ধ হইয়াছেন। 
একদা! সাহারা পাচজনে এই এঁকাবেশ্বরের 
পাঁচটা পার্ধিবলিঙ্গ নির্মাণ করিয়া পৃজা পুর্ব 
“হুংডুং” ধ্বনি করিয়া নৃত্ত করিতে করিতে 
সেই লিঙ্গে লয় প্রাপ্ত হইয়া গেলেন। হে 
মহামতে, দ্বিজসতম, দমন! সে স্থানে আর 
এক অদ্ভুত ব্যাপার যাহা হইয়াছিল, তাহা 
তোমার নিকট বলিতেছি। * মুনে! এক 

€েকী, তর্থায় লিঙ্গসমীপে সতত বিচরণ 

'কাঈখণড। 

তাহার সর্বদাই লিঙ্গ প্রদক্ষিণ করা হইত 
কিন্তু শিবনিম্্বালা ভক্ষণনিবন্ধন, সেই 
ভেকীর তথায় মৃত্যু হইল না, নির্াল্যতক্গণ 
পাপে ক্ষেত্রের বহির্ভাগে তাহার মৃত্যু হয়। 
বরং বিষভক্ষণ করিবে, তবু কখন 'শিবন্ব” 
ভক্ষণ করিবে না। বিষ একজনকে বধ করে, 
'শিবন্ব” পুত্রপৌত্র পর্য্যন্ত বিনষ্ট করিয়া থাকে। 
শিবন্বভোজনে যাহাদের অঙ্গ পরিপুষ্ট) সাধুগণ, 
তাহাদিগকে স্পর্শ করিবেদ না। সেই কন্মন" 
ফলে শিবস্বভোজীর! রৌরব নরকে বাস করে। 
একদিন, ভেকী ইতস্ত্ লাফাইতেছে দেখিয়া, 
কাক, চণ্পুটে তাহাকে গ্রহণ করিয়৷ ক্ষেত্র 
হইতে বহির্গত হইল। সেই কাক, ক্ষেত্রের 
বহির্ভাগে ভেকীকে ফেলিয়৷ দেয়, তাহাতেই 
তাহার মৃত্যু ঘটে। অনন্তর, ভেকী সেই 
লিঙ্গের স্পর্শ এবং প্রদক্ষিণ করার ফলে, সেই 
শ্রেটক্ষেত্রেই পুষ্পঝটুর গৃহে যথাসময়ে পুণা- 
বতী পৰিত্রা ছুহিতা হইয়! জন্মগ্রহণ করে। 
সেই কন্টার অবয়বসংস্থান উত্তম হইল, সে 
শুভলক্ষণসম্পন্ন হইল । পরস্ত নির্মাল্যততুল 
ভোজনে তাহার মুখ গৃধমুখের ন্যায় হঈল। 
সেই কন্তা অত্যন্ত মধুরম্বরা৷ এবং সমাক্ 
গীতরহস্ত অব্গত হইল। সপ্ত প্র, তিন 
গ্রাম, একবিংশতি মুঙ্ছনা, একোনপঞ্চাশৎ 
তান, একাধিক শত তাল, ছয় রাগ, প্রত্যেক 
রাগের পাচ পাঁচ পত্রী রাগ্সিনী,-এই 
ছত্রিশ রাগ-রাগিণী, এতত্সমস্ত রাগসম্পন্ন 
ব্যক্তিগণের আনন্দব্কে | দেশকালভেদে 
অপর পঞ্চষষ্টি ব্লাগরাগিণী, সৃতরাং যত 
তাল, তত রাগ-রাগিণী আছে । সেই 

শুভব্রতা মাধুরালাপা৷ মাধবী, উক্ত ন্বরগ্রামাদি 
অনুসারে গীত নিগমবচন ঘারা৷ প্রত্যহ ওক্কার- 
লিঙ্গের পূজা করিতেন। সেই পু্পবট্দুহিতা, 
অমূল্য যৌবনকাল পাইয়াও পূর্ববজন্মের 
বাসনাবলে, ওষ্কারলিঙ্গেই বহমানসম্পন্না হইয়া 
রহিলেদ। হে দমন! স্বভাবতঃ চঞ্চল 

হইলেও মহাত্ব! ব্যক্তির চিত্ত যোগ ারা 
যেমন স্থির হয়) তদ্রুপ, স্বভাব্ত চঞ্চল 



চতুঃসগ্ততিতম অধ্যায় 

হইলেও তাহার চিও সেই লিঙগসেবাতে 
করিয়াই স্থির হইল । সেই কন্ঠাকে দিবসে 

ুধাতৃদ্ণা লীড়া৷ দিতে পারে নাই, রাত্রিতে 
নিদ্া তাহাকে কাতর করিতে পারে নাই; 
পুষ্পবট্-দুহিতা লিঙ্গদর্শনে মনের আল্ত 
করিত না। দিবারাত্রের মধ্যে চু নিমেষ যত 
আছে, সাধ্বী সেই কন্যা, তাবংকালকেও 
মহাবিঘ্ব বলিয়৷ বিবেচনা! করিত। “নিমেষ- 
পাতের সময় লিজদর্শন ন! হওয়াতে নিমেষা- 
স্তরিত যে যেকাল বার্থ গেল, তাহার জন্য 

কি প্রায়শ্চিত্ত হইবে? মাধবী এই চিন্তা 
করিতে করি/তেই ওন্ধারের সেবা করিত) 
কখন ওষ্কারলিজের সেবা পরিত্যাগ করে 
নাই। কখন তাহার জল হইলে, সে 
লিঙ্গনামামূৃতই পান করিত। তাহার কর্ণা্থা- 
কষ্টনয়নযুগলও সজ্জনগণের জদয়াকাশস্থত 
ওদ্লারলিঙ্গ ব্যতীত আর কিছু দেখিতে 

রি ক 
র্ নি 

ধ্ট ভী্ 
নব 

নামাক্ষররস আস্বাদন করিত; অন্য রদ জানিতত : 
না। মাধবী ওক্কারেশ্বরের প্রাসাদসম্মার্জন, 
প্রাসাদের চতুর্দিকে চিত্রসমূহপ্রস্ততি এবং 
পুজাপাত্র শোধন করিত। তথায় ওদ্কারেশবর- 
শিবপুজানিরত যে সকল শৈব থাকিতেন, 
সেই কন্া, তাহাদিগকে পিতৃবোধে আতি 
ভক্তি সহকারে নিত্য পুজা করিত। একদা, 

বশাধ মাসের চতুর্দশীতে দিবসে উপবাস 
ও রাত্রিতে জাগরণ করিয়া থাকিয়া সেই 
মহামতী মাধবী প্রা্ঃকালে,-ঞষধন ভক়েরা 
যাত্র! করিবার জন্ত নানাস্থানে গিয়াছেন, তখন 
মন্দিরমার্জনাদি করিবার পর সহর্ধে লিঙ্গপুজ! 
করিয়া মধুর শিবীত গান, ভাবাবেশে নৃত্য 
এবং ওক্ারেশ্বর শিবের ধ্যান করিতে করিতে 
এই পার্থিব দেহেই ই লিঙ্গে বিলীন 
হই্লেি। আমার্দিগের আচাধ্যপ্রবর তপন্থি- 
গণের সমক্ষে গণনব্যাপী যে জ্যোতি সেই 

অভিলাষী হয় নাই। তাহার কর্ণমুগল, অন্য | লিঙ্গ হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তন্য্যে 
শব গ্রহণ করিত না; তাহার করদ্য়ও 
ওক্কারলিঙ্গের পুজাদি কর্মানুষ্টানেই নিপুণ 
ইইয়াছিল। তাহার চরণমুগলও নির্্মাণলক্্সীর 
অধিষ্ঠিত ওঞ্কারেশ্বরের প্রাঙ্গণভূমি ব্যতীত 
অন্ত স্থানে হুখাভিলাষে বিচরণ করে নাই। 
ব্রহ্মপ্রকাশক প্রণববাচ্য, শব্বব্রহ্গময় ত্রয়ীমুত্তি, 

নাদবিন্ুকলার আশ্রয়, সদক্ষর, আদিরূপ 
বিশ্বপ্ূপ, কার্ধ্যকারণবপী, বরেণ্য, বরুদ, বর, 
শাশ্বত, শান্ত, ঈখর, সর্মলোকৈকজনক, 
সর্্বলোকৈকরক্ষক, গুসর্দমলোকৈকসংহারক, 
সর্ব্বল্োেকৈক-দন্দিত, আদান্তনর্তদিত, অবাষ, 
নিত্য, শিব, শঙ্গর, অদ্বিতীয়, ত্রিগুণাতীত, 
তক্তহ্ায়স্থিত। উপাধিশুক্ত, নিরাকার, 
নির্বিকার, নিরঞ্ন, নিল, নিরহঙ্কার, 
নিপ্রপঞ্চ, স্বপ্রকাশ স্বাত্বারাম, অনন্ত, 
সর্বত্রগ, সর্দ্বদশী, সর্ধপ্রদ, সর্বহৃখাস্থাদ, 
পরম সার, সর্ব ওক্কারেশ্বর এইরূপ বাক্য 
উচ্চারণ তীয় বাগিন্সিয় অহোরাত্র করিত ; 
কখন অন্ত কাহারও নাম গ্রহণ করিত, 
না। তাহার রসনা, দিবারাত্র ওঙ্কারেখরের 

সেই বাল! মাধবাও (জ্যাতির্ময় রূপে ছিলেন। 
অন্যাপি কাশীক্ষেত্রনিবাসিগণ বৈশাখ মাসের 
শুরুচতুর্দশীতে মহোৎসব সহকারে সেই স্থানে 
যাত্রা করেন। তথায় সেই চতুর্দশীতে উপবাস 
ও রাত্রিজাগরণ করিলে, মানব যেখানেই 
কেন মরুক না, পরম জ্ঞান প্রাপ্ত হইবেই। 
্রহ্ধাণ্ডের অভ্যন্তরে সর্কাত্র যত তীর্ঘ আছে, 
তংসমস্তই বৈশাধস্ুক্ুচতুর্দশীতে ওক্কার শিবের 
দর্শনার্থ আগমন করেন। লিঙ্গের. সম্মুখে 
শ্রীম্খী নান্নী পরমোত্তমা এক গুহা 
আছে, তাহা পাতালের দ্বার ; মিদ্বগণ 
তথায় বাস করেন ৷ যাহারা শোভনব্রতসম্পন্ন 

হইয়। পধররাত্র সেই গুহায় অবস্থিতি করিত 
পারে, তাহারা নাগকন্তার্দিগকে দেখিতে পায়, 
আর নাগকন্তারা তাহাদিগকে ভবিষ্যৎ শুভাশুভ, 
বলিয়া দিতে পারে। গুহার উত্তরদিকে 'রসো- 
দূক' নামে কপ আছে; ছয়মাস যাব সেই 
কুপের জলপান্ত করিলে সাক্ষাৎ ব্রন্গরসায়ন 
পান করা হয়। তথায়, নাদোৎপতিস্থান্ত 
নাদেশ্বরলিল্গ বর্তমান; যে ব্যক্তি তাহাকে দর্শন 



৬৪৮ 

করে, সর্ধনাদাত্মক বিশ্ব তীহার শ্রবণগোচর 
চূয়। তথায় প্রাণী, গঙ্গাবরণালত মতঙ্োদরী- 
প্রবাহে স্নান করিলে কুতার্থ হয়, তাহার আর 
কোথাও শোক করিতে হয় না। অসংখ্য 
ওদ্ারেশ্বরলিঙ্গ-সেবকগণ, দিন্যভাবাপন্থ পাথিব- 

হে তংক্ষণাহ দিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে । সকল 
ব্রহ্ধাওড মধ্যে অবিমুক্ুক্ষেত্র শ্রেঠ মংশ্রোদরী- 
তীরে ওঞ্কারলিঙ্গস্থান তদপেক্ষাও শেষ্ঠ। হে 
দমনক ! কাশীতে যাহার ওগ্গারেশ্বরকে প্রণাম 
বা পূজা না. করিয়াছে, তাহারা উৎপন্ন হই- 
মাছে কেন? তাহারা কেবল মাতৃযৌবননাশক 
ভিন্ন আর কিছুই নহে। হে সত্তম! বিশ্বেশ্বর, । 

মন্দরপর্কীত হইতে সেই আননদকাননে আস! | 
অবধি, সকল আয়তন) পর্বত, সাগর, নদী, 
তীর্থ এবং দ্বীপ সকল তথায় যাইজেছে। হে, 

মুনে! অধুনা ভাগাত্রমে তুমি আঙ্গয় স্মরণ 
করাইয়া দিলে; আমিও আসি; ধীরে ধীরে 
কাশীতে যাইবঘ। মহাপাগুপতব্রতসম্পন্ন এই 
আমার শিষ্ঠগণও কাশীগমনে অভিলাষী; 
কেননা, সকলেই ইহারা মুমুক্ষু। যাহার! 
বৃদ্ধাবস্থাতেও কাশীমেবা না করে, তাহাদের 
মহানুখ হইবে কিরূপে ? হুর্লভ মনুষা-জন্ম ত 
গতপ্রায়। যাবৎ ইন্দ্রিয়বৈকল্য না হয়, যাবং 
আমুঃক্ষয় না হয়, তাবংকালের মধ্যে শিবের 

আনন্দকানন যঙ্হকারে সেবনীয়। যাহার। 
শ্রীনিকেতন শাম্তব আনন্দকাননকে আশ্রয় করে, 
সেই মহান্থখের একমাত্র আশ্রয় জনগণকে 
লক্ষী কদাপি পরিত্যাগ করেন না। তিনি 
অচল! হুইয়া থাকেন। পাশুপতোত্তম গর্গ 
এই রূমণীয় কথা কীর্তন করিয়া ভারদ্বাজনন্দন 
দমনের সহিত বারাণসী-নগরীতে উপস্থিত হই- 
লেন। গর্গাচার্ধ্যসমভিব্যাহারী ধন্মাত্বা দমনও 

, শ্রীমান্ ওক্কারনাথের আরাধনা! করিয়া সেই 
লিঙ্গে লয় প্রাপ্ত হন। স্বন্দ বলিলেন, হে 

ইন্বলশত্রো ! অবিমূক্তক্ষেত্রে ওঞ্কার একটা 
পরম স্থান। হেমুনে! তথায় বহু বহু সাধ 

একের! সিদ্ধিলাভ করিয়াছে । কলিকলুষপুর্ণচিত 
ব্যকিগণের নিকট, বিশেষতঃ নাস্তিকের নিকট 

কাশী 

ওক্কারেখরমাহাত়া বঞ্ব্য নহে। বাহার! 

শিবনিন্দা করে, যে নির্বুদ্ধিগণ, শিবক্ষেত্রের 
নিন্দা করে এবং যাহার! পুরাণনিন্দা করে, 
তাহার কোথাও কখন সম্তাষণীয় নহে। ওয্কার- 
সশ লিঙ্গ তলে কোথাও নাই, দেবদেব, 
নিশ্চয় করিয়া গৌরীর নিকটে ইহা! বলেন। 
মনুষ্য, তগতচিত্তে এই অধ্যায় শ্রবণ 
করিলে মর্ষপাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া শিব 
লোক প্রাপ্ত হয়। 

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৪॥ 

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায় । 

ভ্রিলোচনাবির্ভাব। 

অগন্ত্য বলিলেন, হে বিশাখ ! মহাপাতক- 
বিনাশিনী এই ওঞ্ারকথা শ্রবণ করিয়া, 
আমার আকাক্ষ! মিটিতেছে না, এক্ণে তুমি 
ত্রিপোচনলিঙ্গনন্বদ্ধিনী কথা বল। হে মহামতে 
ষড়ানন! কিপে পরমপবিত্র ভ্রিলোচনাবির্ভাব 
হয়, দেবদবে, দেবদেবীর নিকট তহসম্বন্ধে 
কি বলিয়াছিলেন? ধন্দ কহিলেন, হে 
মুনে! দেবদেব, ত্রিলোচনোৎপতিসম্বন্ধে 

যেব্প কথা কীন্তন করিয়াছেন, সেই 
শ্রমনিবারিণী কথা আমি বলিতেছি, শ্রবণ 
কর। বির! নামে প্রসিদ্ধ গীঠ, তথায় 
্রিবিষ্টপ (ত্রিলোচন ) লিঙ্গ, সেই পীঠ দর্শন 
মাত্রেই মানব রজঃখুশ হয়। হে কুস্তযোনে! 
তথায় ভ্রিলোচনলিঙ্গের দক্ষিণভাগে তিন নদী 
মিলিত হইয়াছেন। তিন নদীই পাপহারিণী। 
সেই লিঙ্গকে স্নান করাইবার জন্য, সাক্ষাৎ 
মরঘ্ধতী যমুনা এবং অতি নুখদারিনী নম্রধা, 
এই নদীত্রয়ই ভ্রোতোমুত্তি ধারণ করিয়াছেন। 
মুত্তিমতী সেই তিন নদীই হস্তে কুত্ত লইয়া 
সেই মহাতেজঃদম্পন্ন মহৎ . ত্রিবিপলিঙ্গকে 
ত্রিসন্ধ্য গ্লান করান। সেই ব্রিবিউপলিঙ্গের 

তিনদিকে, সেই নদীত্রয়ও দ্ব স্ব নামানুসারে 
লিঙ্গ স্থাপন! করিম্বাছেন; সেই ষব লিঙ্গ 



পঞ্চদপ্ততি তম অধ্যায় । 

দর্শনে, উক্ত নদীত্রয়ে ্লান করিবার ফলপ্রাপ্তি 
হয়। ত্রিবিটপলিঙ্গের দক্ষিণে সবুন্বতীশ্বর 
লিঙ্গ, তাহাকে দর্শন ও স্পর্শন করিলে, 
সরম্বতীলোকপ্রাপ্তি এবং জাড্যনাশ হয়। 
ত্রিবিষ্পলিল্গের পশ্চিমর্দিকে যমুন্শিলিঙ্গ ; 
পাপী মানবেরাও ভক্তিপূ্্বক তীহার অর্চনা 
করিলে, তাহাদের যমলোকে যাইতে হয় না। 
ত্রিলোচনলিঙগের . পূর্বদিকে অবস্থিত এশ্দে- 
শরলিনগ দর্শন করিলে উত্তম সুখ লাভ হয়, 

_ সেই লিঙ্গের পূজা! করিলে মন্ষ্যগণের গর্ভবাস 
পি হয় না। ত্রিবিষ্টপলিঙ্গ সমীপে পিলিপ্লিলাতীর্থে 

ল্লান এবং ভ্রিলো5ন দর্শন করিলে, পনরায় 

আর শোক করিতে হয় কি? ত্রিবিপলিছের 
স্বরণ করিলেও মানব, স্বর্গের রাজা হয়, এ 
বিষয়ে সন্দেহে নাই। ত্রিবিষ্টপলিঙ্গদর্শক 
মানবের! ব্র্গপদ প্রাপ্ত হয়, এ বিষয়ে সন্দেহ 
নাই। তাহারাই রুতার্থ এবং তাহারাই 
মৃহানুদ্ধিমম্পন্ন, আনন্দকাননে যাহারা ত্রিপিষ্টপ- 
লিঙ্কে প্রণাম করিয়াছে, অথবা! যে ওুদ্ববৃদ্ধি 
ব্যক্তিগণ, ভ্রিলোচনের নায শ্রবণও করিয়াছে, 

॥ তাহারা সপ্তদদমার্জিত পাপ হইতে মুক্তি 
লাভ করে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। পৃথিবীতে 
যত শিবলিঙ্গ বর্তমান, তৎসমস্ত অপলোকন 
করিলে যে ফল হয়, কাশীতে ত্রিবিই্পলিঙ্গ 
দর্শন করিলে, আমার বিবেচনা হয়, অতোধিক 
ফলপ্রাপ্তি ঘটে । কাশীতে ত্রিবিষ্টপলি্ 
অবলোকনে, সমগ্র স্বর্গনর্শনের ফল হয়, 
ক্ষণমধ্যে তাহার সমস্ত পাপ দর হয় এবং 

আর গর্ভভোগ তাহার করিতে হয় না। 
যেব্যক্তি পিলিপ্সিলাতীর্থে উত্তরবাহিণী গঙ্গায় 
নান করে, তাহার সর্বতীর্থনানফল এবং 

সর্ব্বযজ্ঞান্তঙানফল প্রাপ্তি হয়। মহাপবিত্র 

নদীত্রয় যথায় সতত বর্তমান, সেই স্থানে 
শ্রাদ্ধাদি করিলে গয়াতে আর শ্রাদ্ধ করিত্রার 

২" প্রয়োজন কি? পিলিপ্লিলাতীর্থে ললান, তথায় 
পিগুদান এবং ত্রিবিপলিন্গ দর্শন করিলে 
কোটি তীর্থ ফলপ্রান্তি হয়। অন্তস্থানে কৃত 
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পাপ করিলে তাহাতে পিশা পদ প্রাপ্তি হয়। 
তবে প্রমাদদ বশত: শিবের আনন্দকাননে 

পাপ করিয়৷ ত্রিবিষউপলিঙগ 'র্শন করিলে, 
সে পাপও বিনষ্ট হয়। সকল ভূভানগর মধ্যে 
আনন্দকানন শ্রেষ্ঠ ; তথায় অর্নতীর্থ বর্তমান 
ওঞ্গারস্থান, তমমধ্যে শ্রেষ্ঠ ; মোক্ষপথপ্র শ্রবণ 
ওক্কারলিন্গক্ষেত্র অপেক্ষা মঙ্গল শ্বরূপক্য-খচিত 
চনলিঙ্গ অতি শ্রেষ্ঠতর। ন্হশ উচ্চ শিব- 
যেমন ক্র্ধ্য, দৃশ্য বর ম ধারণপ্তের স্তার, 
তেমনি সকল লিঙ্গের মএনিবরঞ$সেই প্রাস।- : 
শরেষ্ঠ। অসাধারণ মহাহ্ সকল পবনান্দোলিত 
পদবী, ব্রিলোচনলিঙ্নপূজ উহার! পাপরাশিকে 
নহে। একবার ব্রিলোচর্নাবং উহাতে বহতর 
উপার্জিত হয়, অন্মু লিখ হইত যেন পূর্ণ 
করিলেও মে ফললাভ হয় ৪ পক্ষপাতী হইয়া 
শালী ফ্লানবগণ, কাশীতে ত্রিছেন। প্রস্থানে 
করে, আমার প্রতি অভিলাষী প্রত্যহ তাহা" 
তাহাদিগকে পুজ! করিবে অর্ব্ায়াহ্ছে উড়িয়া 
পাওপত ব্রত অবলম্বন করিয়া ত, বায়ু, সেই 
হইতে শ্বলিত হইলেও, মানবের & তাহারা 
সমূহবিধাশক মোক্ষনিক্ষেপ-স্থান পুণ্যরাল, 
ত্রিবিষ্টপ মহালিঙ্গ থাকিতে, কিনে ভয় করে ? 
একবার মাত্র ত্রিলাচন ম্হালিঙ্গকে পুজা 
করিলে শতজন্মার্জিত সর্বপ্রকার পাপ হইতে 
মুক্তিলাত হয়। ব্রঙ্গাঘাতী, স্রাপায়ী, অশীতি- 
রনভিকার অন্যুন হৃব্ণচৌর, বিমাতৃগামী এবং 
অন্যন সংবং্সরকাল পূর্বোক্ত পাপীদিগের 
সংসগাঁ__ইহারা মহাপাপী বলিয়া প্রকীতিত। 
পরদাররত, পরহিংসারত, পরনিন্দারত, বিশ্বাস- 
ঘাতী, কৃতন্ব, ভ্রণঘাতী, বৃষলীপতি, মাতৃত্যাণী, 
পিতৃত্যাগী, গুরুত্যাগী, অগ্সিদাতা, বি্ষদাতা, 
গোথ্াতী, স্ত্রীঘাতী, শৃদ্রধাতী, কন্াদূষক ক্রুর, 
পিশুন, ব্বধশ্মবিমুখ, নিন্দক, নাস্তিক, কুট, 
সাক্ষী, অপবাদক, অভক্ষ্য ভক্ষক এবং 
অবিক্রেয়-বিক্রুয়ী ইত্যাদী পাপযুক্ত ব্যক্তিও 
ত্রিলোচন লিঙ্গক্রে নমস্কার করিয়া, পাপ হইতে 
নিক্কৃতিপ্রাপ্ত হয়, কেবল শিবনিন্দক ব্যতি 
নি্কৃতি প্রাপ্ত হয় না। যে মূঢ ব্যক্তি, শিব- 
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নিন্দারত বা! শিবশান্্রিত্দক, কোন শাস্ত্রে 
কেহই ভাহার নিস্তাব্রের উপায় দেখেন নাই। 
যে অধমাধম ব্যক্তি শিবনিন্দা করে, জানিবে, 
সে আত্মঘাতী, সে ত্রিলোকঘাতী, সে অনা- 
ধয। যাহার! শিবনিন্দারত এবং যাহারা 

হে « ব্যক্তিগণেরও নিন্দা করে, তাহার! 

ব্রহ্ধা্ড মন্হ্র্যের অস্তিত্,। ততদিন ঘোর 
তীরে ওষ্কারচ্ন। মোক্ষাভিলাধিগণ, প্রত 
দমনক! কাণীতে শৈবগণের পুজা করিবে, 
বা পুজা না”করিয়াল, শিব, নিঃসন্দেহ গ্রীত 
মাছে কেন? তাহারই প্রায়শ্চিন্ত করিতে 
ভিন্ন আর কিছুই নব্যেক্তিরা৷ নিঃশঙ্কে এই 

. মন্দরপর্বত হইতেবদি পাপতীত হইয়! থাক, 
অবধি, সকল আকরিতে অভিলাধী হইয়া 
তীর্থ এবং দ্বীপ স্্যাণে আমার বাক্য যাদ 
মুনে! অধুনা! ভা'তাহা হইলে, সব 'ছাড়িয়। 
করাইয়া দিলে ;, করিয়া অনম্বকাননে, 
কাশীতে যাইবখেশ্বরদেব অবস্থিত তথায়, 
আমার শিষ সেইক্ষেত্র প্রবিষ্ট বিশ্বাসী 
কেননা,,$, পাপনিচয় রেশ দিতে পারে না 
বৃদ্ধ তাহারা পরমধ্্ম প্রাপ্ত হয়। তথায় 

নদীত্রয়পরিষেবিত, অতি নির্মল ভ্রিলোচন- 
দৃষ্টিপাতে দররীকৃত-মহাপাপরাশি পিলিপ্লিলা 
নামক পুণ্য ভ্রিআোত মহাতীর্থে স্নান, গৃহোক্ত 
বিধি-অনুসারে তর্ণীয়গণের তর্পণ, 'বিভ্তশাঠযা- 
বিবর্জিত হুহয়া! যথাশক্তি দান, ব্রিবিষ্টপলিঙগ 
দর্শন, অনস্তর গন্ধ, পঞ্চামৃত, বিবিধ মাল্য, 
ধৃপ, দীপ, নৈবেদ্য, বন্ধ, বহুতর ভূষণ, ঘণ্টা 
দর্পণ, চামর, বিচিত্রধ্জপতাকা ইত্যাদি 
পুজোপকরণ ড্ব্য, নৃত্য, বাদ্য, গান, জপ, 
প্রদক্ষিণ, সানন্দ নমস্থার, পরিচারকদিগকে 
পারিতোষিক দান,_এইরূপে অতি ভক্তি- 
ভাবে, ত্রিলোচনের পুজা করিয়৷! “আমি 
নিষ্পাপ” এই কথ! বলিয়া ব্রাঙ্মণগণ দ্বারাও 
তাহা বলাইবে) প্রাজ্ঞ মনুষ্য এইরূপ করিলে 
অদ্যাপি ক্ষণমধ্যে নিষ্পাপ হইয়া থাকে। 
ফ্লারপর পঞ্চনদে দান, তারপর মণিকর্ণিকাুদে 
নান, ভারপর, বিশ্বেশ্বরের পুঁজ! করিলে মহৎ 

কাশীখণ্ড। 

পুণ্য প্রাপ্ত হয়। মহাপাদ্ক-বিশোধক এই 
প্রায়শ্চিন্ত কথিত হইল; কাশীমাহাত্যুনিন্দক 
নাস্তিক ব্যভির নিকট ইহা ব্তব্য নছে। 
হে কুত্তযোনে। অর্থলোভে নান্বিককে এই 
শুভ প্রায়শ্চিত ব্যবস্থা দিলে, দাতার নরক- 

প্রাপ্তি হয়, ইহা সত্য সত্য। পৃথিবী প্রদক্ষিণ 
করিলে, যে সম্পূর্ণ ফলপ্রাপ্তি হয়, কাশীতে 
প্রদোষ সময়ে ভ্রিলোচন শিবকে সাতবার 

প্রদক্ষিণ করিলে সেই ফল হয়। কাশীতে 
সর্পময়মেখলাসম্পন্ন ত্রিবিষ্টপলিঙ্গ দর্শন করিয়া 
অন্ধত্র মৃত্যু হইলেও জন্মান্তরেও তাহার মুক্তি 
লাভ হয়। অন্ত লিঙ্গে পৃথ্যকালের বিশেষত 
আছে, ত্রিবি্টপলিঙ্গে দিবারাত্র মানবগণের 
পুণ্যকাল। ও্কার-প্রমুখ লিঙ্গমমুহ, পাপ- 
রাশিকে অত্যন্ত বিনাশ করেন বটে, কিন্তু হে 
পারবতি! ত্রিলোচনলিছ্গের শক্তি এক স্বতন্্ 

প্রকারের। এই লিঙ্গ, যে কারণে সর্বলি্ 
অপেক্ষা অতুযুত্তম, হে অপর্ণে! আমি বলি- 
তেছি, গুন আমার কথায় কাণ দেও। পূর্বব- 
কালে, যোগাবস্থায় আমার এই মহৎ লিঙ্গ, 
সপ্তপাতাল ভেদ করিয়া সর্ধাগ্রে ভূতল হইতে 
নিঃসৃত হইয়াছিল। হে গৌরি! এই লিঙ্গে 
অতি গুপ্তভাবে অবস্থিত আমি, তোমাকে 
ত্িনেত্র প্রদান করি, তাহাতে তুমি উত্তমদৃষটি- 
সম্পন! হইয়াছ। হে দেবেশি! তদবধি, বিষ্টি 
পত্রয়স্থ অর্থাৎ ত্রিভুবনবামীর! জ্ঞানঘুটিপ্রদ 
এই লিঙ্গকে 'ত্রিলোচন বলিয়া কীর্তন করে। 
যাহার! ভ্রিলোচনলিঙ্গে্ঠ ভক্ত, তাহার! সকলেই 
ভ্রিলোচন-সম্পন্ন ম্দীয় পারিষদ । আর তাহা. 
রাই জীবনুক্ত। হে মহেশানি ! ভ্রিলোচন- 
মাহাত্য আমিই গোপন করিয়া রাখিয়াছি 
সম্পূর্ণরূপে কেহই তাহা অবগ্তত নহে। বৈশাখ 
মাসের তুরুপক্ষের তৃতগ়ীর পিলির্িলা হ্রদে 
স্নান করিয়া ভক্তিপুর্বক উপবাসী থাকিয়া 
রাত্রিজাগরণ পূর্বক ত্রিলোচন পুজা, প্রা" 
কালে পুনরায় সেই হ্ুদে ন্বান, আবার ত্রিলোচন 

। লিঙ্গ পুজা, পরে সহর্ধে দেবপিত্ উদ্দেশে অন্্ 
' এবং দক্ষিণাযুক্ত ধন্্ঘট দান করিয়া পশ্গৎ 
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শিবতক্তবৃন্দের সহিত পারাণ করিলে, হে দেবি ! 
পার্থিব দেহ অবিভ্যাগ্গের পর সেই পুণ্যবলে 
তাহারা নিশ্চ্র আমার শ্রেষ্ঠ গণ ( পারিষদ ) 
হইয়া থাকে। হে গৌরি! দেবতাগণ, মর্ত্য- 
গ্রণ, মহাদর্পগণ, কাশীতে যতদিন ত্রিলোচন- 
লিঙ্গ না৷ দেখে, ততদিন সংসারে ঘুরিয়৷ থাকে । 
পিলিপ্লিল! হুদে ছ্গান করিয়! একবার ত্রিবিইপ- 
লিঙ্গ অবলোকন করিলে, প্রানী আর মাতৃগর্ভে 
বাস করে না। হে ভামিনি! প্রতি মাসের 

অষ্টমীতে ও চতুর্দশীতে তীর্থগণ, দেবদেব 
» ভ্রিলোচনকে দেখিবার জন্য সর্দ্ঘ সময়েই 
আমেন। ত্রিবিষ্টপলিঙ্গের দক্ষিণে পিলিলিলা- 
সলিলে ন্লান করিয়া তথায় একটা সন্ধ্যা করি- 
লে, রাজ্য যজ্জের ফলপ্রাপ্ত হয়। সেই 
ধানেই পাদোদক নামে পাপবিনাশক এক 
কূপ আছে; তাহার জলপান করিলে মান্তষের 
আর মন্তবাসী হইতে হয় না। ভ্রিলোচন. 
লিঙ্গের পার্খে অনেকানেক লিঙ্গ আছে এই 
কাশীধামে, দর্শন স্পর্শনে তীাহারাও মুক্তিদান 
করেন। তথায় শাস্তনব লিঙ্গ গম্গাতীরে 

প্রতিষ্ঠিত; সংসারতাপিত মনুষ্য সেই লিঙ্গ 
দর্শনে শাস্তি লাভ করে। হে মুনে! তাহার 
দক্ষিণে ভীম্ষেশ্বর নামক মহা লিঙ্গ ; তাহাকে 
দর্শন করিলে, কাল, কাম, কলি গীড়াজনক 
হয় না। তৎপশ্চিমে ছোণেশ নামে কীন্তিত 

মৃহালিঙ্গ ; এই লিঙ্গপূজার ফলে, দ্রোণ, পুনরায় 
জ্যোতিম্ময় দেহ ধারণ করিয়াছিলেন। তৎসম্মুখে 
অতি পুণ্যপ্রদ অশ্বান্তুখ্বরলিঙ্গ ; এই লিঙ্গ- 
পুজাফলেই দ্রোণনন্দন, যমকেও ভয় করেন 
না। দ্রোণেশবরলিঙ্গের বামুকোণে বালখিল্লেখর 
পরম লিঙ্গ; শ্রদ্ধামহকারে সেই লিগ দর্শন 
করিলে, সর্ব্যজ্ঞের ফল লাভ করে। তাহার 
বামে অবস্থিত বাত্ীকেখর নামক লিঙ্গের 
সম্পূর্ণ অবলোকনে মানব শোকশুহ্য হয়। হে 
হুম্তযোনে ! এ স্থানে অন্গ যাহা হইয়াছিল, 
তাহ! ঝলিতেছি ; দেবদেব, ভগবতীর নিকট 
এই ত্তরিবিষ্টপের মাহাত্ম্য বলিয়াছিলেন। 

পঞ্চসগ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৫ 

৩৪. 

ষট্সপ্ততিতম.অধ্যায় । 
ত্রিলোচনপ্রভাব বর্ণন। 

কার্তিকেয় কহিলেন, হে মুনে আগস্ত্য ! 
এই বিরজাগীঠ শিবালয়ে পুর্বে যে এক 
ব্যাপার ঘটয়াছিল, তাহা কহিতেছি শ্রবণ 
কর। প্রলয়কালেও এই নান! মাণিক্য-খচিত 
গবাক্ষরাজি বিরাজিত, হুমেরু সদৃশ উচ্চ শিব- 
ভবন, বিধাতৃস্থ্& পদার্থের ধারণগ্ততের স্ভায়, 
শোভা পাইয়াছিল। হে মুনিবরঞসেই প্রাস।- . 
দের উপরিস্থিত পতাকা সকল পবনান্দোলিত 
হইলে, বোধ হইত যেন উহারা পাপরাশিকে 
আসিতে নিষেধ করিতেছে এবং উহাতে বহুত 
সুবর্ণময় পূর্ণকৃস্ত থাকায়, বোধ হইত যেন পূর্ণ- 
শশধর সেই অট্রালিকারু, পক্ষপাতী হইয়া 
তথায় *আসিয়। বাস করিতেছেন। প্রস্থানে 

এক কপোতমিখুন বাম করিত প্রত্যহ তাহা- 
দের প্রভাতে, মধ্যাহ্থে ও সায়াহ্ছে উড়িয়া 
বেড়াইবার কালে পক্ষসঞ্লিত বায়ু, সেই 
প্রাসাদের ধূলি সকল বিদরিত করিত। তাহার 
অন্রত্য শৈবগণের কষ্ঠোচ্চারিত, পন্রিলোটন, 
ত্রিবিষ্টপ” এই নাম সর্বদা! বণ করিত এবং 
সব্বদ| শিবসস্তোষকর চতুর্িধ বাদ্যের ধ্বনি 
শ্রবণে জষ্টচিন্তে সেই কপোতযুগল ত্রিসন্ধ্য 
ভগবানের মাঙ্গলিক আরত্রিকের জ্যোতিতে 
দূরস্থ ভক্তবৃন্দের চেষ্টা সকল নিরীক্ষণ করিত। 
হুধীর সেই কপোতবুগল, আহার না পাইলে 
কখন তাহার জন্য চেষ্টিত হইত না। 'শৈবগণ 
সেই প্রাসাদের চতুদ্দিকে তরুলাদি নিক্ষেপ 
করিলে তাহার! সেই সমুদয় আহার করিয়া 
ইতস্ততঃ বিচরণ করিত এবং তথায় বিররাজিতা 
গন্গা, যমুনা, সরম্বতী ও নম্খদা, এই চারিটা 
পুণ্যনদীর সলিলেই কপোতমিথুনের দ্নান ও 
পানকার্ধ্য সম্পন্ন হইত। এই প্রকারে সদনু- 
শীলী বিহগদ্বয়, মহাদেবের অনুগ্রহে বহুকাল 
ততিবাহিত করিলে, একদা এক শ্টেনপক্ষী, 
সেই দেবালয়ের মধ্যগবাক্ষে হুখাসীন কপোত- 
মিখুনকে দেখিতে পাইল। তাহার্দিগকে আয়ন্ত 



৩৪২ 

করিবার বাসনায় সে অস্তরীক্ষ হইতে অবতরণ 
পূর্বক তংসন্মুখীন অপর এক দেবগৃহে প্রবেশ 
করিল এবং তথায় তাহাদের প্রবেশ ও নির্গ- 

মের পথ লক্ষ্য করিয়৷ থাকিল। “ইহার! 
, কোন্ পথ দিয় কোন্ সময়ে কি কার্ধ্য করে, 
' কিরূপেই বা ইহা্দিগকে এই ছূ্গম গৃহ হইতে 

কাশখণ্ 

পতিব্রতা নারী পতিকে হিতকথা৷ উপদেশ দিয়া, 
তাহার অন্তায় বাকোরও প্রতিবাদ না করিয়া 
তাহা প্রতিপালন করিয়া থাকে। এইরূপে 
সেই দিন অতীত হইলে পুনরায় পরদিবস 
সেই গ্রেন তথায় আসিয়া, ক্ষীণায়ু ব্যক্তি 
যেমন মৃত্যু কতৃক দৃষ্ট হয়, ভদ্রপ পারাবত- 

আত্মসাৎ করিতে পারিব” তথায় থাকিয়া গ্রোন | মিখুনের উপর নিশ্চলদুষ্টি নিক্ষেপ করিয়া 
এই সকল চিন্তা করিতে লাগিল। "্ছুর্গবল, 
বিচক্ষণদিগের প্রশংসাভাজন হইয়1 থাকে, ইহা 
যথার্থ; কারণ “দুর্্বলপুরুষ, ছুর্গ আশ্রয় করিয়। 
সবল শত্রুকতৃক পরাভৃীত হয় না। একমাত্র 
দুর্গ রাজার যাদৃশ কার্ধ্যসাধক হয়, প্রবলতম 
সহত্র হস্তী বা লক্ষ অশ্বও তাহার তাদশ কাধ্য 
নিষ্পাদন করে না। স্বাধীন ও অবিজ্ঞেয় হুর্গে 
বাস করিলে কথন কোন শক্রকে ভয় করিতে 
হয় না। সেই শেনপক্ষী এইরূপে পুর্গের | 
প্রশংস! করিয়া, পারাবতমিথুনের উপর তীব্র: 
ৃষ্টিনিক্ষেপ করত নভোমার্গে উডট্রীন হইল। 
২কালে কপোতী সেই মাংসাশী বিহঙ্গমের 

চেষ্টা দেখিয়া স্বামীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, 
হে প্রিয়তম! হে বিবি্ধকামসখাধার! আপনি 
এই সম্মুখে উউডীয়মান শ্টেনপক্ষীকে আমাদের 
প্রবল শত্রু বলিয়া জানিবেন। কপোতীর বাক্য 
শুনিয়া কপোত হাস্তপুর্বক তাহাকে “হে 
প্রিয়ে! তোমার চিন্তা নিরর্থক" এই বলিয়া 
কহিতে লাগিল, হে হুন্দরি! সংসারে বহতর 
পক্ষীই বিচরণ করিক্না থাকে; তাহারা কত 
দেবালয়েই উপবেশন করিয়া থাকে এবং 
আমাদিগের এই মুখনিবাসও কল পক্ষীরাই 
দেখিয়৷ থাকে; কিন্তু তাহাদিগের মিকট 
হইতে ঘ্দি কোনরূপ ভয় থাকিত, তবে সুখে 
আমরা বাস করিতে পারিতাম না। হে প্রিয়ে ! 
তুমি চিন্তিত হইও না, আমার সহিত হথে 
বিচরণ কর; আমি এই শ্ঠেনপক্ষী হইতে 
কিছুমাত্র শঙ্কিত হইতেছি না। কাত্তিকেয় 
কহিলেন, কগ্মোতী, কপোতের উর্শ বাক্য 
শ্রদিয়া তংগদ্ে ঢুষ্টিনিক্ষেপে করত মৌনভাব 
ধারগ করিল, কারণ পতির প্রিয়কাজিণ 

রহিল। শ্রোনপক্ষী সেই শিবালয়ের চতুষ্পার্থে 
ভ্রমণ করত কপোতধুগলের প্রবেশ নির্গম 
পরিদর্শন করিয়া সে দিবস আকাশে উড়িয়া 
যাইল। তখন কপোতী নিজ স্বামীকে কহিল, 
হে নাথ! এ হু শক্র শ্তেনকে আপনি কি 
দেখিতে পাইলেন? ইহা শুনিয়৷ কপেত 
বলিল, হে নুমুখি! আমর! গগনবিহারী ; 
এঁ পক্ষী আমাদের কিছুই করিতে পারিবে 
না। বিশেষতঃ এই স্বর্গতুল্য আবাসভুষি 
দুর্গে যতক্ষণ থাকিবে, তাবৎ কোন ভয়েই 
মম্তাবনা নাই আর আকাশসঞচরণে বিশেষগতি 
সকল উহা অপেক্ষা আমি অধিক বিদ্িত 

আছি। প্রভীন, উডটীন, সংডীন, কাণ্ড, 
ব্যাড, কপাটিকা, অংসনী ও মগ্ডলবতী এই 
অষ্টবিধ গতি বর্ণিত হইয়া থাকে। আমি 
যেরূপ এই সকল গতির স্থকৌশল জানি, 
আকাশচারী পক্ষীদের ভিতর সেরূপ কেহই 
জানে না। হে প্রিয়তমে ! কিসের চিন্তা! €₹- 
যাব আমি বীচিয়৷ থাকিব, তাবৎ তোমার 
কোন অন্থখেরই সম্ভাবনা নাই। পতিবাক্য 
শবণে কপোতী মৌনভাব ধরিয়া রহিল। 
পুনরায় তৎপরদিনেও সেই শ্ঠেন, অত্যন্ত 
আননাগন্গদভাবে তথায় আসিয়া কপোত- 
মিখুনের কিছুদূরে এক গুরু শিলাপৃষ্ঠে উপ- 
বেশন করিল ও কিছুক্ষণ থাকিয়৷ তাহাদের 
বাসস্থান সম্যক্ নিরীক্ষণ করত প্রস্থান করিশ। 
তখন পারাব্তীর হৃদয় ভয়ার্ হওয়ায় সে 
পতিকে পুনরায় কহিল, হে নাথ! ্রশ্টেন 
অদা হুঙ্টের স্তায় আসিয়৷ আমাদিগের বাস- 
স্থানে অতি ত্রুরদৃ্টি 'নিক্ষেপ করিয়া ঘাইল; 
হে প্রিয়! এস্কান এক্ষণে পরিত্যাগ করিলে 



ধট্সগুতিতয অধ্যায় । 

ভাল হয়। পারাবত, স্ত্রীর তাদৃশ বাক্য শ্রবণে 
দঘণা করিয়া কহিল; হে হন্দরি! তোমরা 
স্টীলোক, অতি ভীরুত্বভাবা। তুমি জানিবে, 
ট্রশ্টেন আমাদের কিছুই অপকার করিতে 
পারিবে না। পরদিবদ সেই মত গ্যেনপক্ষী 
তথায় আসিয়া! প্রহ্রদ্ধয় কাল অবস্থান করত 
তাহাদের গতিবিধি হুচারু পধ্যবেক্ষণপুর্দাক 
উড়িয়া যাইল। তৎপরে কপোতী কপোতকে 
কহিল, হে প্রিয়তম! এস্বানে আমাদের 

মৃত্যু উত্তরোত্তর সমিহিত হইতেছে; চন্রন, 
এ স্থান পরিত্যাগ করি। পরে এই হষ্টের 
গতায়াত বন্ধ হইলে পুনরায় আগমন করিব। 
হে নাথ! যে ব্যক্তি স্তেচ্ছায় সর্দত্র গমন 
করিতে সমর্থ হয়, সেই বুদ্ধিমান ব্যক্তি কদাচ 
স্বদেশের প্রতি অনুরাগী হইয়া জীবন নট 
করে না। যে ব্যক্তি স্বদেশে বিপদে পড়িয়াও 
স্থানান্তর আশ্রয় না করে, সেই গঙ্গৃতুল্য ব্যক্তি 
নদীর তীরস্থ বৃক্ষের ন্যায়, মৃত্যুকে ত্রোড়ে 
করিয়া অবস্থান করে। কপোত, নিজ ্কার 
ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে তবিষ্যচ্চিন্তায় ব্যাুল না 
হুইয়৷ কহিল, হে প্রিয়তমে! সেই গঙ্গী 
আমাদের কোনরূপ ভয়হেতক নহে। পর- 
দিন পুনরায় সেই পক্ষী প্রাতঃকালেই আসিয়া 
কপোতমিধুনের কুলায়ের ( বাসার) দ্বারদেশে 
উপবেশনপুব্বক সন্ধ্য! পর্যান্ত থাকিয়৷ হুধোর 
অন্তগমনের পরই তথা হইতে প্রস্থান করিল। 
সে চলিয়া যাইলে পর কপোতী নীড় হইতে 
বাহির হইয়! পতিকে প্তহিল, হে প্রিয়! এই 
সময়েই পলায়ন কর্তব্য, যাবৎ সেই মৃত্যুরূপা 
শ্তেন এখানে না আমিতেছে। তন্মধ্যেই 
আপনি আমাকে ছাড়িয়া ও স্থানান্তরে যাইয়। 
নিজ প্রাণ রক্ষা করুন। হে নাথ! আপার 
জীবন আমি প্রাণ দিয়াও রক্ষা! করিতে পারিলে 
কৃতার্থ৷ হইব। কারণ আপনি পুরুষ; আত্ম- 
রক্ষা করিলে পুনরায় ধন, দারা গৃহাদি সকলই 
পাইতে পারিবেন। তাহার দৃষ্টান্ত রাজা 
হরিশ্চ্্, সকল হারাইয়াও পুনরায় লাভ 
করিয়াছিলেন। এই আত্মাকে প্রিয়বন্ধু, মহৎ 

পুনে এ 
রি টি, 

ঈ্ না 

০, 

ধন এবং ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক এই চত্ু-- 
বর্গের সাধক বলিয়! নির্দেশ করেন। আত্মার 
কুশলেই সংসার কুশলময় বলিয়! বোখ হয়।. 
বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা, আত্মার সেই কুশল, যশের 
সহিত প্রার্থনা করিয়া থাকেন। যে কুশলে 
যশের সম্পর্ক নাই, তাদৃশ কুশল অপেক্ষা 
অকুশল উত্তম। নীতির অনুসারে কাধ্য 
করিলে, তাদৃশ কৃশলান্বিত যশ লাভ করা য়ায়। 

হেনাথ! সম্প্রতি নীতিপর্যালোচনা করিয়া 
দেখিলে, এই মুহূর্তেই আমান্ড্ে এস্থান হুইতে 
প্রস্থান করা কর্তব্য ; নাচৎ বোধ করি, প্রভাত 

| কালেই আর তাহার নিকটে নিস্তার পাইব 
ন1। কার্তিকের কহিলেন, বুদ্ধিমতী পত্বী 
এইরূপ বারংবার বলিলেও কপোত মায়াচ্ছন্নের 
মত মেস্থান পরিত্যাগ কুরিল না। এদিকে 
পরধিষ্বস প্রাত্ঃকালেই সেই মহাবলী শ্যেন- 
পক্ষী, কিছু খাদ্য সংগ্রহ ফরিয়৷ তথায় উপ- 
স্থিত হইয়া, সেই কপোতমিথুনের নির্গমপথ 
রোধ করিয়া উপবিষ্ট হইল এবং সেই চতুর 
শোনপক্ষী কিছুক্ষণ তথায় থাকিয়াই কপো- 
তকে কহিল, অরে কপোত! তুই নিতান্ত 
শিব্নাধ্য, তোকে ধিকৃ। রেদুন্মতে! শীঘ্র 
আমার সহিত যুদ্ধ কর্ কিংবা বহির্গত হইয়া 
আমার অধীন হ; নচেৎ এখানে থাকিয়াই 
অনাহারে মরিয়া যাইবি। আমি একা তোদের 
ছুজনের সহিত সংগ্রামে জয় কি পরাজয় 
পাইব, তাহার নিশ্চয় নাই; এক্ষণে তোরা 
উভয়ে আমার সহিত যুদ্ধ করিয়া নিজস্থান 
রক্ষা কর কিংবা স্বর্গে গমন কর্। যদ্দিতুই 
আপনাকে হূর্বল বিবেচনা করিয়াও পৌরুষ 
আশ্রয় করিস, তবে বিধাতাই তোর্ সহায় 
হইবেন। পারাবত ঈরশ শ্যেনবাক্যে ও 
পত্বীর উত্তেজনায় উৎসাহিত হইয়া! নীড়ছ্বারে 
বহির্গত হইয়৷ তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে 
লাগিল। ভংকালে কপোতের শরীর খায় 
ও তৃষ্ণায় নিতস্ত অবশ, ছিল বলিয়া সহজেই 
সেই শ্টেনপক্ষী কগোতকে চরণে ও কণ্ঠে 
তীকে চণ্চপুটে ধরিয়া, ভক্ষণযোগয নিরুপন্দ্রব 



নি ক 

স্থান অন্বেষণ করত আকাশপখে উডটীন 
হইল। পথিমধ্যে কপোতী, স্বামীকে কহিল, 
-নহ নাথ! আমাকে স্ীলোক বলিয়া 
উপেক্ষ! করিয়া আমার বাকা অগ্রাহা করি- 
তেন; অন্য তাহার ফল ভুগিতেছেন । আমি 
অবলা হুইয়। কি করিব? হে প্রিয়তম ৷ 
এক্ষণে আমি যাহা বলিতেছি,--আমাকে সী 
বলিয়া উপেক্ষা না করিয়া যদি সেই হিতবাক্য 
প্রতিপালন করেন, তাহা! হইলে এখও নিষ্কৃতি 
পাইতে পানে এবং তাহাতে কখন লোকে 

, আপনাকে স্তর বলিবে না। হে নাথ! 
যাবৎ না! এই শেন কোন স্থানে যাইয়৷ মুখ 
হইতে আমাকে নামাইতেছে, ততক্ষণ আপনি 
ইহার চরণে চণ্পুট দ্বারা দংশন করুন। 
পত্বীবাক্যে কপোত শ্যেনপদে দংশন করিতে 

আরম্ভ করিলে, শ্েনপক্ষী দংশর্ন যন্বণায় 
অধীর হইয়া! চীৎকার করিল। তংকা 
তাহার মুখ হইতে কপোতী পতিতা হঃ 
এবং চীৎকার সময়ে পাদাঙ্গুলি শখ হওঃ 
কপোতও মুক্তি লাভ করিল। অতএব বি' 
হইয়াও পৌরুষ পরিত্যাগ করিতে না 
দেখ, এই কপোমিখুন শক্রকবলিত হইয়ু 
আকাশপথে সেই শক্রুর পাদপীড়ন কি 
চণ্টপুট হইতেও মুক্তি লাভ করিল। অনুষ্ট, 
পুরুষ পৌরুষহীন হইলে তাহার অদৃষ্টও ফল- 
প্রদান করে না বলিয়া প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ বিপদৃ- 
সময়েও উদ্যম পরিত্যাগ করেন না। এইরূপে 
কপোতমুগল, মৃত্যুমখ হইতে রক্ষা পাইয়া 
কিছুকাল নুখে কাটাইয়া, যেখানে মরিলে 
কাশী, করস্থা! হন, সেই মুক্তিক্ষেত্র অযোধ্যায় 
সরযৃতীরে প্রাণ পরিত্যাগ করিল। পরে 
তন্মধ্যে কপোত পুনর্জন্মে বিদ্যাধররাজ মন্দার- 
দামের পুত্র পরিমলালয় নামে বিখ্যাত হ ". 
এঁ পরিমলালয় সকল বিদ্যায় ও কলায় 
দর্শা এবং বাল্যাবধি শিবভক্তি যুক্ত ছি 
তিনি জিতেন্দিয় ও. নিয়মী হইয়া মনে 

শক পত্বীব্রতাচরণের সঙ্ধল্ল করিয়াছিলেন! 

মুখ বল হারাইয়া থাকে, হৃতরাং বুদ্ধিমান্ 
কদাচ পরম্থীতে অনুরাণী হইবেন না 
তিনি জন্মান্তরীণ সংস্কারে আরও একটা 
নিয়ম ধারণ করিয়াছিলেন যে, যে পর্ত্ত 
শরীরে কোন রোগ না আসিবে ও ইন্সিচয় 
হব স্ব কার্ধ্যকারী থাকিবে, তাবৎ কাশীধামে 
চতুর্বর্গসাধক পুণ্যালয় ও পরমানন্দজনক ভগ- 
বান্ বিশ্বেশ্বরের পৃজা না করিয়া কিছুই ভোজন 
করিবেন না। মন্দারদামতনয় বিদ্যাধর পরি- 
মলালয়, ৪ সকল নিয়ম গ্রহণ করত শিব- 
লিঙ্গের দর্শন বাসনায় কাশীতে উপস্থিত হই-. 
লেন। এদিকে কপোতী, পাতালে নাগরাজ 
রত্ুদ্বীপের কন্তা৷ রতাব্লী নামে জন্ম লাভ করত 
রূপ, গুণ, শিক্ষা ও স্বতাবে সকল নাগতনয়া- 
দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠা হইয়াছিল। প্রভাবতী ও 
কলাবতী নামে ছুই সখী সর্বদ! ছায়ার মত 
তাহার অনুসরণ করিত। রত্রাব্লীর ক্রেমশঃ 
যীবনদশা আসিয়া জ্ঞান সঞ্চার হইলে, পিতাকে 
পরম শৈব দেখিয়! স্বয়ং কঠোর ব্রত ধারণ 
রত পিতাকে কহিলেন, হে পিতঃ ! আমি 
প্রতিদিন সধীসমেতা৷ হইয়া কাশীতে অনাদি- 
দেবকে দর্শন না! করিয়া বাক্য বাবহার করিব 
1। ইহাতে পিতার সম্মতি পাইয়া রত্বাবলী, 
সখাদ্বয়ের সহিত প্রতিদিন কাশীস্থ মহাদেবের 
পুজা করিয়া গৃহে প্রআগমনপুরর্বক মৌনভাব 
পরিহার করিতেন! যিনি স্বরচিত মাল্যে শিব 
লিঙ্গ বিভূষিত করিয়া প্রত্যহ তৎসনিধানে 
ত্বহার সস্তোষার্থে সৃশিদ্ধয়ের সহিত মিলিত 
হইয়া অতি আনন্দসহকারে মণ্ডলাকারে নৃত্য, 
সুমধুর গীত এবং তাললয়সংযোগে বীণা, বেধু 
ও মদঙ্গের বাদা করিতেন। ভাহারা এইরূপে 
ভগবানের আরাধনা! করিতে থাকিয়া একদা 
বৈশাখী তৃতীয়াতে উপবাস করত ঈশ্বর সপ্দি- 
ধান নৃত্য, গীত ও রাত্রিজারগণ করিলেন। 
পরে পরদিন প্রভাত সময়ে চতুধাতে পিলি- 
প্লিলাতীর্থে স্বাতা হইয়া মহাদেবের পুজ! সমা- 
পন পূর্বক আলস্য বশতঃ তথায় ঘোর নিদ্রায় 

লোক পরসথীতে আদক্ত হইলে আয়ু কীন্তি, অভিল্পতা হইয়৷ পড়িলেন। সেই কন্ঠাত্রয় 
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নি! যাইলে ভগবান মহাদেব, অন্রত্য লিঙ্গ 
হইতে ভ্রিনয়ন, চত্্রশেখর, কণূরশুত্রদেহ, 
জটারাজিবিরা জিত, নীলকঠ, উরগভুষণ ও উর- 
গোপবীতী হইয়া, বামাঙ্গ শক্তিময় করিয়া, 
নিক্রান্ত হইয়৷ তাহাদিগকে সম্বোধনপূর্ববক 
কহিলেন, হে কুমারীগণ ! আমি আসিয়াছি, 
তোমরা! নিদ্রা পরিহার কর। এই শিববাক্য 
শরবপমাত্রে তাহারা উঠিয়৷ জ স্তাত্যাগ, চন্বু- 

মার্জনাদি করত সসন্ত্রমে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিবা- 
মাত্র সম্মুখে অভীষ্টদেবকে দেখিতে পাইলেন 
তখন তাহার! বুঝিতে পারিয়া তাহাকে বারং- 
বার প্রণাম করত স্তব করিতে লাগিলেন। 
নাগকন্তাগণ কহিলেন, হে শস্তে৷ ! হে সর্বগ ! 
হে ঈশান! হে সর্বদ! আপনি ত্রিপুর ও 
অন্ধকের অন্তক; হে বিশ্বনাথ! হে শিশ্বাশ্রয় ! 

হে' বিশ্ববন্দিত! হে বিশ্বপালক! আপনি 
কামের গর্বখবদ করিয়াছেন। হে ভক্তব্ৎসল ! 
হে প্রমধনাথ! আপনার জটাজুট গঙ্গাসলিলে 
নিয়ত সিক্ত হইয়া থাকে এবং আপনার শিরো- 
ডুষণ শশীর কিরণে ত্রিভুবন উদ্ভাসিত হইয়া 
ধাকে। হে কাশীনাথ! পান্ধতী তপোবলে 
আপনার বামাঙ্দ লাভ করিয়াছেন ; আপনার 
দেহ ফণিভূষণে ভুষিত। হে শ্বশানবাসিন ! 

৩৪৫. 

তেছি। কন্যাগণ এইরূপে 'অনাদিদেবের স্ব 
করিয়া ভূতলে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলে, ভগবান্ 
আশুতোষ তাহাদিগকে ভূমি হইতে উঠাইয়া 
কহিলেন, হে কুমারীগণ ! মন্দারদাম বিদ্যা- 
ধরের তনয় পরিমলালয়, তোমাদের পাণিগ্রহণ 
করিবেন। তোমরা বিদ্যাধরলোকে যথেচ্ছায় 
বিষয়ন্থখ ভোগ করিয়া, পরে তোমর! তিন জন, 
সোমাদের স্বামীর সহিত এই আনন্দধামে 
আগমন করিয়া, পরম সিদ্ধিলাভ করত অন্ত- 
কালে নির্বাণপদ প্রাপ্ত হইবে ।2তোমরা ও 
সেই পরিমলালয় পূর্ব্বজন্মে আমার ব্হতর 
আরাধনা করিয়। ততপ্রভাবেই এই সকল 
উত্তম যোনি প্রাপ্ত হইয়া, মন্তক্তিরসে হৃদয় 
আপ্লুত করিতেছ। ,আমি বলিতেছি+_ 
তোমাদিগের কঠনিঃস্থত এই পবিত্র স্তবেষে 
ব্যক্তি আঁমার উপাসনা করিবে, তাহার সকল 
অভিলাষ পুর্ণ করিব। যে মানব, প্রাতঃকালে 
ভক্তিসহকারে এই স্তব পাঠ করিবে, তাহার 
রাত্রিকুত পাপ এবং যে সায়ংকালে পাঠ করিবে; 
তাহার দিবাসঞ্চিত পাপরাশি সেই মুহূর্তেই 
বিনষ্ট হইবে! নাগবালাগণ মহাদেবের এই- 
রূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া, তাহাকে প্রণাম করত 
কতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন, হে দেব! হে 

হে বিশ্বপতে | হে শর্দ। আপনি কাশীবাসীর |করুণাময় ! হে কল্যাণকর ! আমর! পূর্ববজন্মে 
মুক্তি দান করিয়া থাকেন। হে গীতবিশারদ ! 
হে উগ্র! হে ঈশ! নৃত্যকার্য আপনার অতি 
সম্তোষকর। হে শৃলপাণে! হে ত্রিলোচন। 

আপনি প্রণবের অঞ্টবাসভূমি ও তেজের 
আধার এবং আপনি সন্তষ্ট হইলে ভক্তের 
কোন অভীষ্টই চর্লত থাকে না; আপনি 
প্নঃ পনঃ জ:যুক্ত হউন। দ্বয়ং বিধি, সকল 
বিধি জানিশও আপনার সম্যক স্তব করিতে 

জানেন না। হে দেব! আপনাকে স্ব 

করিতে দেবগুরুরও বাক্য নিচ্যত হয় 27 
বেদচতুষ্টমও আপনার যাথার্থ জ্ঞাত নহেন) 
মনও আপনাকে ম্বব্ষ় করিতে নিতান্ত 
অপারক ; হে নাঝ! আমরা বালিকা, কি 
জানিব ? বারংবার আপনাকে নমস্কার করি- 

আপনাকে কিরূপ সেবা করিয়াছিলাম, তাহ: 
এবং হে ভব! সেই মুকুতী বিদ্যাধরের ও 
আমাদের তিনজনের পূর্বজন্মবৃত্তান্ত অনুগ্রহ 
করিয়া বলুন। ভগবান্, নাগকন্ত।গণ কর্তৃক এই- 
রূপ কথিত হইয়া; তাহাদের ও পরিমলালয়ের 
পূর্ব্জন্মবৃন্তাস্ত কীন্তন করিতে লাগিলেন। 
মহাদেব কহিলেন, হে নাগম্ৃতাগণ ! তোমর! 
সকলে আপনাদিগের ও বিদ্যাধরতনয়ের 
পূর্বজননরত্তাস্ত শ্রবণ কর। বত্বাবলি ! তুমি ও 
বিদ্যাধর পরিমলালয়; উভয়ে পূর্বজন্মে এক 
কপোতমিখুন ছিলে; তোমরা আমার এই 
প্রাসাদে বাস করিতে ও *প্রত্যহ উড্ডয়নক্চালে 
এই দেবালয় বহুবার প্রদক্ষিণ করত পক্ষবায়ুও 
দ্বার! অত্রত্য ধুলিরাজি পরিষ্কার করিতে এবং 



৩৪8৬ 

এই পবিত্র চতুর্নদতীথে বারংবার স্নান ও উহা- 
রই সলিল পান করিয়া নিরস্তর কলরবে আমার 
সম্ভোষ বিধান করিতে । তোমরা আনন্দ- 

গ্রদ্গদদভাবে অত্রত্য শৈবদিগের ক্রিয়াকলাপ 
, , মিরীক্ষণ, তাহাদিগের কঠোচ্চারিত মন্লামামত 
', পান ও বহুবার মঙ্গপারাত্রিক দর্শন করিয়া 
” সুখী হুইতে। তির্ধ্যকযোনি ছিলে বলিয়া 

অন্তকালে এখানে ন৷ মরিয়া, জন্মান্তরে কাশী- 
প্রদ সরমৃতীর্থে দেহত্যাগ করিয়াছিলে। সেই 

 উত্তমস্থানে দেহতনের প্রভাবে 
রাজের দৃহিতা হইয়াছ ও তোমার স্বামী বিদ্যা- 
ধরতনয় হইয়া! জন্গিয়াছেন। আর এইজন্মে 
নাগরাজ পদ্দীর কন্ঠ প্রভাবতীয় ও উরগপতি 
ভ্রিশিখের তনয় কলাবতীর পুর্ববৃপান্ত এবণ 
কর। বর্তমান জন্মে পুর্ন্বে তৃতীয় জন্মে 

ইহার! মহধি চারায়ণের কন্তা ছিল। কন্তা- 
সয় হুশীল! এবং শ্রীতিসম্পন্ন ছিল। পরে 
পিতা চারায়ণ কর্তৃক প্রদত্ত হইয়া আমুষ্যায়- 
ণের পুত্র খধিকুমার নারায়ণের পত্রীত্ব লাভ 
করিয়াছিল । একদা কিশোরবয়! সেই খষিপুত্র 
সমিধ সংগ্রহের জন্য বন্প্রদেশে বিচরণ 
করিতেছেম ; এমত সময়ে অলঞ্ষিত এক সর্প 
তাহাকে দংশন করায় তিনি পঞ্চতৃ পাইলেন। 
তথন ভবানী এবং গৌমতী নামী চারাম়ণকন্ঠা- 
হয় বৈধব্যহুঃখ প্রাপ্ত হইয়া দীনভাবাপনন হইল। 
এই কারণে তদবধি কোন ব্যক্তি দেবত। ও নদী 
নামে অভিহিতা কুমারীর পাণিগ্রহণ করে না? 
একদিন ইহার! পিতার হুরম্য আশ্রমে থাকিয়া 
অন্ঠের অপ্রদর্ত রভাফল হ্বয়ং স্বেচ্ছায় 

ভক্ষণ করিয়াছিল। 'সেই ফল গ্রহণপাপের 
যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত করিয়াও চুরির অপরাধে 
মধ্যজন্মে বানরী হইয়াছিল; কিন্তু ব্ধিবাদশায় 
সর্বদ! সঙ্চরিত্রা থাকায় এঁ বানরীঙ্গম্ম উহা- 
দের কাশীতেই হইয়াছিল। এদিকে সেই 
নারায়ণ পিতৃভক্ত ছিলেন বলিয়া কাশীতে 
পূর্বোক্ত কপোত হইয়া জম্সিয়াছিলেন। 
লুঃ়োধ, পরিমলালয় তোমাদের তিন জনেরই 
স্বামী ছিলেন ও বর্তমানজন্মেও তোমরা তাহা- 

ভাবে তুমি নাগ- 

কাশখণ্ড 

কেই পতিরেপে পাইবে। এই মদালয়ের 
পার্খে একশাখাসমদ্ষিত অতি উন্নত এক বটবৃক্ষ 
ছিল; ইহারা বানরদশায় চতুঃক্রোতম্িনীতীর্থে 
স্নান ও তজ্জল পান করিয়া সেই বৃক্ষে বাস 
করিত এবং সময়ে সময়ে স্বজাতিহূলভ চাঞ্চ- 
ল্যের অধীন হইয়! এই গৃহ প্রদক্ষিণ করিয়া 
এই লিঙ্গদর্শননূখ লাভ করিত। একদা ইহা. 
দের এ বটসমীপে বিচরণকালে এক যোগিরূপ- 
ধারী ধৃত্ত আসিয়! রজ্জ, দ্বারা ইহার্দিগকে বীধিয়া 
গৃহে লইয়! গেল এবং তথায় ইহাদিগের বার! 
ভিক্ষার্জীন করিবার বাসনায় ইহার্দিগকে 
ত্াদি শিখাইতে লাগিল। কিছুদিন তথায় 

থাকিয়াই প্রাপ্ত হইয়া, কাশীবাম, শিবা- 
লয়-প্রনর্ষিণ ও শিবসেবা-জনিত পুণ্যে মেই 
বানরাদ্বয়ই ন!গকন্তাদ্বয়রূপে জন্মলাভ করি- 
য়াছে। এক্ষণে ইহারাও সেই পরিমলাগয়কে 
পতিরপে পাইয়! অনুপম হুখভোগ করত অন্তে 
এই ক্ষেত্রে নির্বাণপদ প্রাপ্ত হইবে। কাশীতে 
অন্মাত্রও অগ্ুষ্ঠিত সংকাধ্য মোক্ষফল প্রধান 

' করিয়। থাকে । জগতের মধ্যে কাশী অপেক্ষা 
শ্রেষ্টপুরী নাই। এইস্থানে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ট- 
লিঙ্গ প্রণবেশ্বর এবং তাহা হইতেও ভ্রিলোচন 
লিঙ্গ শ্রেষ্ঠ বলিয়া আমি এ লিঙ্গে অধিষ্ঠিত 
থাকিয়া ভক্তগণকে মুক্ত করিবার জন্ত জ্ঞান- 
উপদেশ করিয়। থাকি। একারণ কাশীতে বু 
প্রয়াস করিয়াও মানব, ত্রিলোচনের পুজা 
করিবে। কাত্তিকেয় কহিলেন, হে মুনে! 
ভগবান্ আদিদেব, জগণ।ধার বিরাটরূপ ধারণ 
পুর্বক তথায় অন্তহিত হইলেন। এদিকে 
নাগকন্তারা স্ব স্ব বৃতাস্ত সবিশেষ জানিতে 

পারিয়া গৃহে প্রত্যাগমনপুর্ধক নিজ নিজ. 
মাতাকে সেই সকল বলিয়৷ কৃতার্থ হইল। 
হে মুনে! এক বৈশাখ মাসে ত বিরজক্ষেত্রে 
শিবসন্লিধানে প্রভুর মহাযাত্রা উপস্থিত হয়; 
তাহাতে বিদ্যাবরগণ ও নাগগণ, আতীয়বগে 

পরিবুত হইয়াছিলেন এবং শিবের আদেশমত 
উভয় পক্ষে বংশাবলীর পরিচয় লইয়া পরিম- 
লালয়কে সেই তিনটা কন্যা সগ্রদান করা হয়। 



সগুসগ্ততিতগ অধ্যায় । 

মন্দারদাম পুত্রবধত্রয় পাইয়! এবং রতবদ্বীপ, 

৩৪ল. 

বিনষ্ট হয় এবং থিনি কেদাবেস্বরদর্শন উদ্দেস্টে : 
পন্ধী ও ত্রিশিধ ইষ্ঠার! তাদৃশ জামাতাকে পাইয়া! অর্ধেক পথ অতিবাহন করেন, তাহার তিন ' 

প্রম সন্ত হইয়াছিলেন। এই বিবাহ উভয় 

পক্ষেরই আনন্দজনক হইয়াছিল । তাহারা 
এই উৎসব অম্পন্ন করিয়া, শিবগণীন্বাদ 
কীর্তন করিতে করিতে স্ব স্ব গৃহে আগমন 
করিলেন। অঙ্ঃপর পরিমলালয়, পত্ীত্রয়ের 

সহিত বহুকাল যথাভিলফিত বিষয় ভোগ করিয়! 
কাণীতে আগমন করিলেন । তথায় তিনি 

ূ হসন্লিধানে নৃত্যগীতাদি দ্বারা তাহার 

আরাধন! করিয়। কাল উপস্থিত হইলে শিব- 

সাধুজ্য লাভ করিয়াছিলেন। কার্তিকে য় কহি- 

লেন, কলিকালে মহাদেব কর্তৃক ভ্রিলোচনের 

মাহাগ্ন্য গোপিত আছে বলিয়! অলায়ু মানবেরা 

তাহার উপসনা করে না। পাগীরও কর্ণকু- 

হরে এই ত্রিলোচনমাহাত্্য প্রবিষ্ট হইলে, 

তাহার পাপরাশি দর হইয়! যায় ও সে সগগতি 

লাভ করে। 

বট সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৬ ॥ 

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়। 

কেদার-মহিম!। 

পার্দ্ঘতী কহিলেন, হে নাথ! হে ভক্ত- 

বংসল! আপনাকে প্রণাম করিতেছি, আপনি 

ভক্তদিগের প্রতি দয়। প্রকাশ করিয়। কেদারে- 

শ্বরের মহিম। বীর্তন্করুন। হে নাথ! এ 

লঙ্গে আপনি অত্যন্ত প্রীতিমান এবং উহার | 

ভক্ত হইলে বিশুদ্ধ বুদ্ধি লাভ করা যায়, 

' সুতরাং প্রথমেই তাহার মাহাস্থ্য নিতে ইচ্ছা 

হইয়াছে । মহাদেব কহিলেন, হে উমে! 

আমি বলিতেছি শ্রবণ' কর, যাহ! শ্রবপমাত্রে 

পাগীর পাপ দূর হয়। যাহার হৃদয়ে কেদারে- 

শ্বরকে দেখিবার অভিলাষ থাকে, সে ব্যগ্ডি 

আঙ্গন্রক্কত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করে। যিনি 

কেদারেশ্বরকে দেখিতে অভিলাধী হইয়া গৃহ 
হইতে যাত্র! করেন, তাহার জয়ঘয়ার্ভিত পাপ 

জন্মের পাপ, চিরাশ্রয় তদীয় দেহ সেই মুহুর্তে . 
ছাড়িয়া পলায়ন করে। যদি মানব, গৃহে 
থাকিয়াও সায়ংকালে “কেদার” এই নাম উচ্চা- 
রণ করেন, তবে তাহার কেদারেখরের “যাত্রার” 

পুণ্য হয়। কেদারনাথের ভবনের অগ্রভাগ 

দর্শন করির়! তত্রত্য ভীর্থের জল পান করিলে 
জীবের সপ্তজন্মার্ঞিত পাপরাশি দূর হয়। 

'হরপাপ' শুদে স্বাত ব্যক্তি কর্তৃক কেদারেশ্বর 
দুষ্ট হইলে, তিনি দর্শককে কোটি জন্মের পাপ 
হইতে বিমুক্ত করেন। যদি কেহ হরপাপ 
হদে স্নানাদদি কার্ধ্য সমাধা করিয়া কেদারেশ্বর 
লিঙ্গের মানস পুঙ্গ*করত একবারও তাহাকে 
প্রণাম করে, তবে তার দেহান্তে মুক্তিপদ 
লাভ হয়। শ্রদ্ধাপুত হইয়! এ হরপাপ হ্রদে 
শ্রাদ্ধ করিলে, তাহার অপ্ত পুরুষ উদ্ধার হয় 
ওপরে আমি তাহাকে নিজলোকে আনয়ন 
করি। হে অপর্ণে! পূর্ববরধস্তরকলে এখানে 
যে একটা ব্যাপার ঘটিয়াছিল, তুমি আমার 
নিকট সে বিষয় অবধানপুর্ধক শ্রবণ কর। 
উজ্জয়িনীবাসী এক ত্রাহ্মণকুমার পিতার সহিত 
ব্র্মচধ্য অবলন্গনপুর্বক এই কাশীতে আগমন 
করত ইতম্ত্ঃ বিচরণশীল, জটাধারী, ভম্মাৎ : 

চ্ছাদিতদেহ, মল্লিঙ্গমেবা, ভিক্ষামাত্রোপজীবী . 
গঙ্গামতপায়ী, শৈব মহাত্বাদিগকে দর্শন করিয়া 
আনন্দিত হইয়া, এই ক্ষেত্রেই আচাধ্য হিরণ্য- 
গর্ভের নিকট উপদিঞ হইলেন। ব্রাহ্মণতন- 
ঘের নাম বশিষ্ট ; তিনি গুরুর উপদেশ পাইয়া 
পাশুপতব্রত ধারণপুর্ধবক সকল পাগুপতদিগের . 
শ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন। তিনি প্রতিদিন প্রভাতে - 
হরপাপহুদে সলাত হইয়া তৎপরে ভম্ম দ্বারা 
ন্লান করিতেন এবং ত্রিসন্ধ্য কেদারেশ্বরের 
উপাসনা করিতেন। তাহার গুরুদেবে।ও 

কেদারেশ্বরে একমুহ্ত্ডের জন্য ভেদবুদ্ধি ছিল 
না। ঘ্বাদশ- বর্ধ বয়সের সময় তিনি গুরুর, 

. অনুচর হইয়া, কেদারেখর উদ্দেশ্যে হিমানয়ে 
যাত্রা করেন, যখায় একবার ঈমন করিলে 
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জীবের কোন শোক থাকে না এবং সুুতিগণ 
যে স্থানের লিঙ্গরূপ সলিল পান করিয়া লিঙ্গর- 
পত্ত প্রাপ্ত হইয়া! থাকেন। তীহার! গুরুশিষ্যে 
অসিধার নামক পর্ধত পর্যন্ত আঙিলে, গুরু 
কালগ্রাসে পতিত হন এবং সেই দণ্ডে মদ- 
নুচরের তাহাকে বিমানে আরোহণ করাইয়। 
কৈলাষে আনয়ন করিল। তাহার কারণ) 
কেদারেশবরদর্শনেচ্ছায় যাত্রা করিয়। অদ্ধপথে 
প্রাণত্যাগ হইলে, অনস্তকাল কৈলাসবাসী 
হইয়। থার্কে। তখন বশিষ্ঠ, নিজ গুরুর 
তাদ্বশ ঘটনা দর্শনমি করিয়া, কেদারেশ্বরকেই 
লিঙ্শ্রেষ্ঠ বলিয়া নিশ্চয় করিলেন একং কেঁদা- 
রেশরের যাত্র! করিয়৷ কাশীতে প্রত্যাবুত্ত হইয়া 

এই নিয়ম আশ্রয় করিলে যে, যাবং জীবিত 
থাকিব, তাবৎকাল প্রতি চৈত্রমাষে. আমি 
কেদারেশ্বরের যাত্রা করিব তদবধি সেই 
আজম্বব্রহ্ষচারী তপোধন বশিষ্ঠ কাশীতে বাস 

করিয়া পরমানন্দে একাধিক হষ্টিবার কেদারে- 
শ্বরের যাত্রা” করিয়াছিলেন। তংপরে 
চৈত্রমাম হইলে, পুনরায় সেই বশিষ্ঠ কেদারে- 
শ্বরের মহাযাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। 
ভদ্দর্শনে অনুচরবর্গ তাহার বাক্য দর্শনে 
পথিমধ্যে মৃত্যুর আশঙ্কায় দয়ার্ড জদয়ে 
বারংবার নিষেধ করিলেও সেই মহামতি তপো- 
ধন কিছুমাত্র নিরুৎসাহ না হইয়া ভাবি- 
লেন, যদি অদ্ঈপধেই আমার মরণ হয়, সে 
অতি উত্তম; তাহাতে গুরুর স্ঠায় সদগতিই 
লাভ করিতে পারিব। হে পার্বতি! পুণ্যাত্বা 
শুদ্রারস্পরশী সেই তগোধন বশিষ্টকে তাদৃশ 
দুব্রত দেখিয়া, আমার পরম সম্তোষ হওয়ায়, 
আমি স্বপ্নে তাহাকে দর্শন দির কহিলাম যে, 
হে দৃঢত্রত! আমি সেই কেদারেশখবর, তোমার 
উপর সন্ত হইয়াছি। তুমি অভিলধিত বর 
গ্রহণ কর। বশিষ্ঠ, -ম্বপ্রু মিথ্যা হয় বলিয়া 
ভাহ! গ্রহণ না করিলে, পুনব্রায় আমি তাহাকে 
কহিলাম, অপবিত্র ব্যকিরাই মিধ্য। স্বপ্ন দেখিয়া 

“থাকে ; তুমি অতি পবিত্র ও জিতেব্রিয়, 

তোমার িধযা বলিয়া. পা করা উচিত 

কাশীর্ঘগড। 

নহে ! আমি প্রসন্্ হইয়া বর দিতে আগিয়াছি, 
তুমি প্রার্থনা কর। আমার তোমাকে অদেয় 
কিছুই নাই। আমার এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ 
কহিলেন,_হে দেবদেৰ! আমার প্রতি আপনি 
যেমন সন্তষ্ট হইয়াছেন, এইরূপ মদনচরবর্গের 
উপরও আপনার অনুগ্রহ হউক, ইহাই আমার 
প্রার্থনা । হে দেবি! তখন আমি বশিষ্ঠের 
তাদৃশ পরোপকারবুদ্ধি দেখিয়া, সাতিশয় আন- 
ন্দিত হইয়া, তাহার বাক্যে “তাহাই হইবে” 
বলিয়৷ স্বীরুত হইয়৷ কহিলাম,__তোমার এই , 
পরোপকারানুষ্ঠানপুণ/ ছিগুণতর বদ্ধিত হইল; 
এক্ষণে এই পুণ্যের ফলে বর প্রার্থনা কর। 
তখন তপোধন বশিষ্ঠ কহিলেন, হে নাথ! 
আপনি হিমালয় হইতে কাশীতে স্াসিয়া 
অবস্থান করুন। আমি সেই বশিষ্ঠের বাক্যে 
তদবধি হিমালয়ে অংশরূপে থাকিয়া এই কাশী- 
তেই অবস্থান করিতেছি। তংপরে প্রাতঃকালে 
দেবধিগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া বশিষ্ঠকে 
অগ্রে করত সকলের সাক্ষাতে তাহার উপর 
অসীম দয়! দেখাইয়া, হরপাপ হুদে অবস্থিত 
হইলাম এবং আমার সংস্পর্শে পবিত্র হরপাপ- ( 
হদে বশিষ্টের অনুচরেরাও ল্গান করিয়া সেই 
দেহই সিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। এই কাশীধামে 
কেদারেশ্বরলিঙ্গে রহিয়াছি ; বিশেষ, কলিকালে 
হিমালয়স্থ কেদারেশখ্বরলিঙ্গের দর্শন অপেক্ষা 
কাশীতে কেদারেশ্বরকে অব্গ'কন করিলে 
সপ্তগুণাধিক পুণ্যসঞ্চয় হইয়া থাকে। এই 
কাশীতেও হিমালয়ের 'ঠ্ঠায় গৌরীকুণ্ড হংস- 
তীর্থ ও মধুত্রবাগঞ্গা সেই ভাবেই "বিরাজ 
করিতেছেন এবং এই স্বাভাবিক, স্পর্শ মাত্রেই 
সপ্তজন্মপাপনাশক হরপাপতীর্থ, কাশীক্ষেত্রে 
গলগাদেবীর সহিত সঙ্গত হইয়! ভক্তের কোটি- 
জন্মসঞ্চিত পাপরাশি দূর করিতেছেন। পূর্ন 
এই স্থানে ছুইটী টাড়কাক অস্তরীক্ষে যুদ্ধ & 
করিতে করিতে নিপতিত হইয়া, সর্ধবসমক্ষে১ই 
সেই মুহূর্তেই হংসরপ প্রাপ্ত হইয়া গমন 
করিয়াছিল বলিয়া! ইহার হুংসতীর্ঘ নাম হুই- 

রাছে এবং, হে গৌরি! পূর্বে তুমি এই জে 
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ন্নান করিয়াছিলে বলিয়৷ ইহার পরিত্র 'গৌরী- 
কুণ্ত নামও হইয়াছে । এই স্থানে অমৃতময়ী 
গঙ্গাদেবী অমতক্ষরণ করিয়। জীবের মোহান্- 
কার ও বহজন্মের জড়তা দূর করেন, এজন্ত 
ইহা মধুঅবা নামেও আখ্যাত হইয়া! থাকে। 
পুরে মানস-সরোবর, এই স্থানে কঠোর 
তপোনষ্ঠান করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম 
মানসতীর্থ হইয়াছে। পুর্বে এই তীঘ্থ স্বাত 
ব্যক্তিমাত্রেরই মুক্তিলাভ দর্শন করিয়। দেবগণ, 
ঈর্ধযাপরতন্তত হইয়া! আমার নিকট আসিয়া 
কহিলেন, হে দেব ! এই কেদারকুণ্ডে যে কোন 
ব্যক্তিই স্নান করিয়া মুক্ত হইতেছে, ইহাতে 
বর্ণ ও আশ্রমধর্ম্িগণের উচ্ছেদ হওয়ায় স্ৃষ্থির 

লোপ হইতেছে; স্বতরাং আপনি এরূপ 
আদেশ করুন, যাহাতে এখানে যে ব্যক্তির 
মৃত্যু হইবে, সেই পুরুষই নির্বাণ পাইতে 
পারিবে। আমি তচ্্ুবণে তাহাদের কথাতেই 
স্বীকার করিলাম ও তপবধি যে ব্যক্তি ভক্তি 
পূর্ণ জয়ে এই কেদারকৃণ্ডে স্নান, কেদারে- 
শ্বপুজা ও আমার পুজা করিয়। থাকে, তাহা- 
দের কাশীতর স্থানেও দেহপাত হইলে আমি 
মুক্ত কবিয়৷ খাকি। যদি কেহ কেদারতীর্থে 
ন্গান করিয়। স্থিরচিত্ে পিতপুরুষের শ্রাদ্ধবিধান 
করে, তবে তদ্বংশীয় একোত্তরশত পুরুষ আর 
ভব্যাতনা! ভোগ করে না। অমাবগ্ঠাযুক্ত 
মঙ্গলবারে এ কুণ্ডে পিতৃপিওড প্রদান করিলে, 
গয়ায় পিগুদানের ফল হয়। যদি কাহারও 

হিমালয়ে যাইয়া! কেঞ্ারেশ্বর দর্শন করিতে 
অভিল্যষ হয়, তবে তাহাকে “কাশাস্থিত 
কেদারলিঙ্গ দেখিয়াই তুমি পূর্ণকাম হইবে” 
বলিয়৷ কাশীতে তঙ্লিঙ্গদর্শনে বুদ্ধি প্রদান করা 
কত্তব্য। বেব্যক্তি চৈত্র মাসের কষংপক্ষের 
চতুর্দশীতে উপোধিত থাকিয়া, পরদিন প্রাতে 
কেদারতীরের গণ্বত্রয়মাত্র জল পান করে, 
শিবলিঙ্গ তাহার অন্তরে বাস করিয়া থাকেন। 
যেকোন স্ত্রী বা পুরুষ, হিমালয়ে কেদার- 
তীর্থের জলপান করিয়া যে ফললাভ করে, 
কাশীতে সেই তীর্ঘের. জলপানেও তাদুশ 
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পুল্যভাগী হয়। যে ব্যক্তিধন, বন্ত্র ও অনাদি 
দ্বারা কেদারেশ্বরের ভক্তকেও পুজা! করে, 
অন্তে তাহার, আমার লোকে আগমন নিশ্চিত 

থাকে। ছয় মাস কাল কেদারেশখ্বরের প্রণাম- 

কারী ব্যক্তি, যমাদি দিক্পালগণের নিকটও 
সতত প্রণাম পাইয়া থাকেন। কলিকালে 
উ কেদারেশ্বরের মহিমা সকলে জানিতে 
পারিবে না; কিন্তু যিনি তাহার মহিম! জানি- 
বেন, তিনি সকল বিষয়ই জানিতে পারিবেন, 
হে প্রিয়ে! একবারও কেদারশ্বরকে দর্শন 

করিলে আমার অনুচর মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে, 
মুতরাং সর্ধবতোভাবে কাশাস্থ কেদারেশ্বরকে 
দর্শন কর৷ উচিত। কেদারেশ্বরের উত্তরভাগে 
যে চিত্রাঙ্গদেশ্বর লিগ আছেন; জীব তাহার 
পুজ! করিলে স্বর্গ ভোগ'ণকরিয়া থাকে এবং 
কেদারেশ্বরের দক্ষিণদিকে যে লিঙ্গ আছেন, 
সেই শরীলকণ্ঠেশ্বরকে দর্শন করিলে, সর্পনদস্ 
হইলেও বিষভয় থাকেনা । কেদারেশ্বরের 
বায়ুকোণে অন্বরীষেশ্বর লিঙ্গ আ'ছন ; তাহাকে 
দেখিলে মানবের ভবযাতন! ঘৃচিয়া যায়। 

তাহার ষমীপেই ইন্গছ্যক্্যের লিঙ্গের অর্চনা 
করিলে মানব দীস্তিমান বিমানে আরোহণ 
করিয়। দেবলোকে গমন করিয়া থাকে। 

তাহার দক্ষিণদিকে কালঞরেশ্বব নামক লিঙ্গ 
আছেন; তাহাকে যে ব্যক্তি দর্শন করে, 

সে জরামরণবিবর্জিত হইয়। কৈলাসে বাস 

করিয়া থাকে এবং & ডিত্রাঙ্গদেশরের .উত্র- 
দিকে ক্ষেমেশ্বর, বিরাজ করিতেছেন; সেই 
লিঙ্গের দর্শনে মানবের উভয়লোকে মহল 
লাভ হুইয়। থাকে। কার্তিকেয় কহিলেন, হে 
বিদ্ধযবিমর্দন ! আদিদেব, মহাদেব কেদারেস্বরের 
যেরূপ মহিমা বর্ন করিয়াছিলেন, আমিও 
তোমাকে সেইরূপ কহিলাম। যে মানব 
এই কেদারেশ্বরের উৎপত্বিতান্ত বণ করে, 

সে সেই মুহূর্তে নিষ্পাপ হইয়৷ চত্পম সময়ে 
শিবলোকে বাইক থাকে। 
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অ্রসগুতিতম অধ্যায় । 
ধর্েশ্বরলিঙ্গের উৎপভিবিবরণ। 

পার্বতী কহিলেন, হে প্রো মহাদেব! 
কাশীক্ষেত্রে এতাদ্রশ কোন্ লিঙ্গ আছেন, 
ধাহার নাঘ উচ্চারণ করিলে জীবের মহা- 
পাতক ক্ষয় হয় এবং ধাহাকে সেবা করিলে 
পরম প্রীতি লাভ হয় বলিয়া সাধুগণ নিক্ত 

'সেবা করিয়া থাকেন; ধাহার সন্গিধ্যানে 
দান বা হোমকাধ্য অনস্তফলপ্রদ হয় এবং 

ধাহাকে ধ্যান, ম্মরণ, দর্শন, জপ, প্রণাম 
ও স্পর্শ কিংবা পঞ্চামৃত দ্বারা যথাবিধি স্নান 
করাইয়! পূজা করিলে, মানবের অমীম মঙ্গল 
লাভ হইয়া থাকে? -হে জগদীশ্বর ! সেই 
পবিভ্রতম লিঙ্গের বিষয় আমানতে বলুন। 
কার্তিকেয় কহিলেন, হে কুম্তযোনে ! তখন 
ভগবতীর তাদৃশ প্রশ্ন শুনিয়া, জগদীশ শঙ্কর 
যাহা উত্তর করিয়াছিলেন, তাহা! আমার নিকটে 
শ্রবণ কর। মহাদেব কহিলেন, অয়ি প্রিয়ে! 
তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, আমি তাহার 
বিষয় কহিতেছি; ইহা শুনিলে জীবগণের 
ভববন্ধন মুক্ত হয়। অগরি পার্বতি! আমি 
পুর্ব্বে কাশীধামে আমার এই পরম রহস্ত 
কাহাকেও বলি নাই, অথবা অন্য কেহ এরূপ 
জিজ্ঞাসা করিতেও জানে না। হেপ্রিয়ে! 

,কাশীতে অসংখ্য লিঙ্গ আছেন সত্য, কিন্ত 
তোমার অভিপ্রায়ান্সারে তাহার মধ্যে 
সব্বোংকৃষ্টের বিষয় কহিতেছি, শ্রবণ কর। 
হে বিশ্বরপে! যেখানে তুমি মুক্তিরপিণী 
হইয়! বিরাজিতা আছ; যেখানে তোমার 
পুত্র বিশ্বাপহ গণপতি অবস্থিত আছেন; 
্রিপুর্রাহুরের সহিত সংগ্রামকালে জয়াভিলাষী 
হইয়া আমি যে লিঙ্গের স্তুতি করিয়া জয়লাভ 
করিয়াছিলাম; বে লিঙ্গের সম্গিধানে পাপ- 
বিনাশক, পিতৃগণের সম্তোষব্ধায়ক এক তীর্থ 
বিরাজ করিতেছেন; -যে তীর্থে বৃত্রধাতী 
দেবরাজ ম্বান করিয়া বৃত্রাশ্নরবধজনিত ঘোর 
পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন; ধর্রাজ, 

কাশীধও 

যাহার সমীপে কঠোর তপশ্চ। করিনা দণ্ডধরত্ব- 
পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ; যাহার সমীপস্থিত 
তির্ঘযকুষোনিরাও পরম জ্ঞান লাভ করিয়াছিল 
ও এক বটরৃক্ষ হুব্ণ্ময়্ হইয়াছিল এবং 
ছর্দমনামা পরমছ্র্বব্ত নরপতির ধাহাকে 
দেখিয়া অবধি ধঙ্মে মতি হইয়াছিল,-_হে 
পিয়ে পার্বতি! সেই পরম মহিমাত্বক 
মল্লিলের পাপনাশক মাহাত্ম্য ও আবির্ভাব 
বৃত্তান্ত বর্ন করিতেছি, শ্রবণ কর। সেই 
ধন্েশ্বরের আয়তন ধর্পীঠ নামে খ্যাত হইয়া 
থাকেন; তাহার দর্শনমাত্রে জীবের সকল পাপ, 
দূর হয়। অরি বিশালাক্ষি! পুর্বে একদা 
র্যা স্বজ যম, সত্যমী হইয়! সেই পীঠসন্গিধানে 
তপন্তা করিতে আর করেন। শীতকালে 

জলে অবস্থান, বর্ধাকালে অনাচ্ছাদিতদেহে 
অনাবৃতস্থানে অবস্থিতি ও শ্রীন্মধতুতে প্রদীপ্ত 
পর্চাগি যধ্যে বাস করত শ্বাভীষ্ট ঘোর 
তপঠ্ায় চিত্তৈকাগ্রতা প্রন্তাশ করিয়াছিলেন। 
যম প্রথমে একপাদে অবস্থান, পরে অঙ্ুষ্ঠের 
উপর কেবল নির্ভর করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া 
তপন্তা করিয়াছিলেন। তিনি কেবল মাত্র 
বায়ু আহার করিয়া কোন বসর কাটাইতেন ;* 
কোন সময়ে বা অতিশয় তপ্ত হইয়াও 

কুশাগ্রপরিমিত জপলান করিয়৷ বহুদিবস 
কাটাইতেন। যমরাজ, আমার দর্শনপ্রাপ্তির 
জন্য সমাধস্থ হইয়৷ দিব্য যোড়শমুগ্ধ কাল 
তপশ্চরণ করেন। অনন্তর আমি, মহাত্মা 

যমের এইরূপ 'দীর্ঘকালব্যাপী তপশ্চরণে 
পরিডপ্ত হইয়া, তাহাকে বর দানের জন্ত গমন 
করিলাম। পারবতি! যমরাজ, সেই স্থানের 
কাঞ্চনশাখ নামে একটা অতি হুন্দর বটরৃক্ষের 
ছায়ায় সময়ে সময়ে তপন্তাজনিত তাপ দূর 

করত তথায় দীর্ঘকাল তপন্তা করেন। সেই 
বৃক্ষটী বহুলপক্ষীর বাসস্থান ছিল; তাহার 
নবপললব সকল মন্দ বায়ুভরে আন্দোলিত, 
হওয়ায় বোধ হইত, বৃক্ষ যেন পথগমনে র্রাস্ত 
পধিকগণকে নিজ শীতল ছায়ায় বিশ্রামলাভের 
জন্ত ডাকিতেছে ও যাহারা আহার আশ্রয় 
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গ্রহণ করিত, সেই বৃক্ষ, তাহাদিগকে স্বপ্রনৃত 
স্বাচু সুপরু ফল প্রদ্দান করিয়া পরিতপ্ত 
করিত । আমি তথায় উপস্থিত হইয়া 
দেখিলাম, সেই বটমূলে যম, নির্খবলগগনে 
দ্বিতীয় হুর্ধযর ন্যায় দেদীপ্যমান হইয়া, সম্মুখে 
তেজোময় এক আমার লিঙ্কে নিজ তপ:- 

সাক্ষিরপে ভক্তি সহকারে প্রতিষ্টিত করিয়। 
ও শুক্বরুক্ষের হ্যায় নিশ্চলদেহে নাসাগ্রে 

নিশ্চল দৃষ্টি স্থাপন করত কঠোর তপগ্তা আচ- 
রণ করিতেছেন। তদর্শনে আমি তাহাকে 

'্টান্বোৌধন করিয়। কহিলাম,_হে মহাভাগ ! 
শমন! তোমার তপশ্তায় আমার সঙ্টোষ 

হইয়াছে; এক্ষণে আর তপশ্। করিও না, 
অভিলধিত বর প্রার্থনু কর । ধন্মরাজ, 

আমার বাক্য শুনিয়া চক্ষুরুম্মীলন করত 

আমাকে দেখিয়াই ভক্তিভাবে প্রণাম পূর্ককি 
আবন্দপ্লতঙগদয়ে তগোবিরত হইয়৷ স্তব 
করিতে লাগিলেন, হে কারণচয়েরও কারণ! 
আপনাকে নমস্কার । হে কারণশৃন্ত ! আপনাকে 
নমস্কার। হে দেব! আপনি কাধ্যময় 

। হইয়াও কার্য হইতে পৃ্গ্ভূত; আপনাকে 
নমস্কার । হে অনির্কচণীয়ম্বরূপ ? হে বিশ্বরপ! 
হে পরমাণুস্বরূপ ! হে পরাপর ! হে অপার- 
পার! আপনাকে নমস্কার। হে পরসাগর- 

পারকারিন! হে শশিভুষণ ! আপনাকে 
নমস্কার। হে দেব! আপনিই ঈশ্বর, আপনার 
কেহই ঈশ্বর নাই; হে প্রভে!! আপনি 
গুণময় হইয়াও গুণাতীত আপনি স্বয়ং কাল- 
রূপী হইয়াও কালের বশে প্রকুতিরপা; হে 
অনির্ন্চনীয়মূর্তে! আপনাকে নমস্কার। হে 
অমিপ্ত্যমহিমন্! আপনি নির্বাণনূপী হইয়াও 
নির্বাণপদ প্রদান করিয়া থাকেন। আপনি 
আত্মা, আপনি পরমাত্বা, আপনিই চরাচরের 
অন্তরাত্বা; আপনাকে কোটি কোটি প্রণাষ 
করি। হে জগরন্ধো! হে জগদ্রুপিন ! 

আপনা কর্তৃকই এই বিশ্ব প্রকাশিত হইয়া 
আপনার অধীনে রহিয়াছে, সুতরাং আপনি 

ইহার অপ, পাতা ও সংহর্তী_-বঙ্গা, বিষ্ট ও 
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মহেশ্বর ; আপনাকে নমস্কার, ঘযাহার৷ বেদ. 

বিধানে কার্ধা করে, আপনি তাহাদের নিকট 
নুখময় ও যাহারা বেদরিরোধী কার্ধা আচরণ 
করে, তাহারা আপনাকে ভয়ঙ্কর দেখে; 
আপনার বাক্যে শ্রদ্ধাপর ব্যক্তিরা সর্বদাই 
মঙ্গল পাইয়া৷ থাকে এবং আপনার বাক্যে 
অবিশ্বামীরা আপনাকে অতিশয় উগ্ররূগী 
দেখিয়৷ খাকে ; হে রুদ্র! আপনাকে নমস্কার। 
হে শঙ্কর! আপনি দ্বেষপরায়ণ ব্যক্তির নিকট 

শৃলপাণি; যাহার! বাক্যে ও মনে শ্রীণত হইয়া! 
থাকে, তাহারাই আপনার শিবরূপ দর্শন করিয়া 
গাকে। আপনি আশ্রিতদিগের শ্রীক্ ; হে 
নাথ! আপনি ছূর্বরত্তদিগের নিকট বিষোগ্র- 
কঠরূপে অবস্থান কনেন। হে শঙ্কর! হে 
শান্ত! হে শত্তো! হে ্চনশেখর ! হে 
ফনিভূষণ হে পিনাকপাণে! হে অন্ধকারে! 

আপনাকে বারংবার নমস্কার। হে অনস্ত- 

মহিমন! আমি হীনচেতা, আপনার স্তব 
করিতে কিছুই জানি না। হে দেব! আপনি 
বাক্যের অগোচর ; আমার ইহ! স্তব করা 
নহে, প্রণাম করা মাত্র । হে ভগবন! 

যেবাক্তি আপনাকে ভক্তি বা পুজা করিতে 
জানে, এ সংসারে সে-ই ধন্য; হে দেব! 
যে ব্ক্তি আপনার স্তব করিয়া থাকেন, 

দেবতাদিগের নিকট তিনি পুজা পাইয়া 
থাকেন। কার্তিকের কহিলেন,__হৃধ্যাতুজ 
যম এইরূপ স্তন করিয়! বারংরার “শিবায় নম: 
এই বাক্য উচ্চারণ করত পুনঃপুনঃ মস্তক 
বিশুঠিত করিয়! মহাদেবকে সহত্রবার প্রণাম 
করিলেন! তখন ত্রিলোচন, তপঃখিনন ধর্ম 
রাজকে অতি যত্রে ভূমি হইতে উঠাইয়া এইরূপ 
বর দ্বিলেন, হে ভাঙ্গরনন্দন! আজ অবধি 
অখিল-সংসারের পাপপুণা বিচারের ভার 
তোমাতে অর্পিত হইল ; তোমার ধ্ধন্বরাজ” 
এই মাম হইল। এখন অবধি আম|র আদেশে 
আমার শাসনস্থ লোকগণ্ণর শাসন কর! 

হে ধর্মরাজ ! অদ্যাবধি তুমি দক্ষিণদিকের 

অধিপতি হুইয়! সমস্ত জীবগণের শুভাশুত 
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কর্দের সাক্জী হুইয়৷ থাক। অদ্যাবধি তুমি 
থে সদসৎ পথ দেখাইবে, উত্তমাধম লোকগণ 
যথাক্রমে সেই পথ দিয়! নিজ নিজ কন্মার্ভিত 
লোকের অনুসরণ করুক। হে ধর্ম! এই 
কাশীতে তোমাকর্তৃক যে আমার লিঙ্গ আরাধিত 
হইল, মানবগণ সেই লিঙ্গের দর্শন, 
স্পর্শ বা পুজা করিয়।৷ অচিরে সিদ্ধিলাভ 
করিতে পারিবে। যে মহামতিরা, এই ধর্ম 
ভীর্ে দ্নান করত ভক্তিসহকারে একবারও 
তোমার স্থাপ্সি” এই লিঙ্গ দর্শন করিবে, 
তাহার! চতুর্ধর্গ সিদ্ধিলাভ করিবে। এই 
স্থানে মহাপাতকীও যদি দৈবগতিকে একবার 
এই ধর্েশ্বরলিঙ্গকে দর্শন করে, তবে দে 
কখনও নরকযন্ত্রণা ভোগু করে না ও স্বর্গে 
দেবতারাও তদীয় (ভাগ্যের সাধুবাদ দিয়া 
থাকেন। যাহার ভাগ্যে কাশীতে ধর্মনপাঠ 
লাভ হইয়াও নিজ মঙ্গলের চেষ্টা করিবার 
বুদ্ধি না হয়, হে ধর্ম! সে অন্ত কোন উপা- 
যেই তেজ লাভ করিয়া চরিতার্থ হইতে পারে 
না। হে ধর্মরাজ! অদ্য তোমার যাদুশ: 
অভীষ্ট সিদ্ধ হইল, এই ধর্দেশ্বরের তক্তমাত্রেই 
সেইরূপ দিদ্ধি্াভ করিবে। গুক্ুতর পাপ 
ক্যক্তি কর্তৃকও দি ধর্মেশ্বর একবার অর্টিত 
হন, তবে তাহার সকল ভয় দুর করেন। যে 
বাক্তিই ধর্দেশ্বরের আরাধন! করিবে, সে-ই 
তোমার বন্ধুতরপদ প্রাপ্ত হইতে পারিবে। 
কাশীতে পত্র, পুষ্প, ফল ও জল দিয়া ধর্ে- 
শ্বরের পুঁজ! করিলে, মানব স্বর্গধামে দেবগণ 
কর্তৃক মন্দারমাল দ্বারা পৃজিত হয়। যাহারা 
পাপকম্থ করিয়া তোমা হইতে ভীত হইবে, 
তাহাদের ধর্মেশ্বর পুজা করিয়া তোমার সহিত 
সখ্যস্থাপন করা কর্তব্য) তাহাতে তাহাদের 

মে তয় দূর হইবে। উত্তরবাহিণী গঙ্গায় গান 
করত ধর্দেশ্বরর পুজা করিয়া এই পীঠে যে 
কিছু দান করা হইবে, তাহা যুগ্ান্তরেও অনন্ত 
ফল প্রদান করিবে। - কার্তিক মামের শুক্রা- 
উমীতিথিতে যে ব্যক্তি ধর্েশ্বরের যাত্রা, সেই 
অহোরাত্র উপবাস ও রাত্রিজাগরণ করিয়া 

কাশীখণ্ড 

নানারপ উত্সব করিবে, সে আর কখন জঠর- 
যাতনা! ভোগ করিবে না এবং বাহাদিগের 
কর্তৃক এই যমেশ্বরসন্লিধানে তোমার রচিত 
এই স্তব পঠিত হইবে, তাহারা পাপমুক্ত 
হইয়! শিবলোকে আগমন করিবে ও তোমার 
বন্ধ হইয়৷ অভিমুখে থাকিবে। হে হৃধ্যপুত্র 
ধর্থরাজ! আমি তোমার প্রতি পরম সত্ত্ট 
হইয়াছি, তোমায় আমার কিছুই অদেয় নাই; 
যাহা অভীষ্ট হয়, প্রার্থনা কর, আমি তৎক্ষণাৎ 
তাহা প্রদান করিব। কাত্তিকেয় কহিলেন,_ 
যম, দয়াময় মহাদেবের সৌমামুতি ও পুনরায় : 
অতীষ্টদানে ওৎনুক্য দেখিয়া! আনন্দরসে 
মানু হইয়া ক্ষণকাল কিংকর্তব্য-বিমৃড়ব 
নিস্তব্ধ হইয়৷ রহিলেন। 

অষ্টসগ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৮ 

একোনাশীতিতয অধ্যায। 

ধর্দেশ্বরের উপাধ্যান। 

সুন্দ বলিলেন, হুধাসাগর শিব, ধন্মঞ1ওকে 
' আনন্দবাষ্পসলিলে বুদ্ধ দেখিয়া অমূত, 

নিষান্বী করযুগলে তাহাকে স্পর্শ করিলেন। 
মহাতপ| ধর্মরাজের তপোবহ্িপ্রজ্বলিত দেহ 
তাহার স্পর্শন্ুখে রোমাঞ্চিত হইল। অনন্তর 
সর্ঘাপুত্র শাস্তপারিষদুগণে আবৃত, প্রপন্নবদন, 
শান্ত, দেবর্দেব উমাপতিকে বলিলেন, হে 
সর্বাজ্ঞ, করুণানিধে, খঈশান! আপনি যে 
প্রসন্ন হইয়াছেন, ইহাতেই আপনাকে আমি 
সাক্ষাৎ করিতে পারিয়াছি, অন্য বরে প্রয়ো- 
জন কি? বেদ এবং বেোদপুরুষঘয়--বরঙ্গা 
বিষ্ধ, ধাহাকে সম্যক প্রকারে অবগত নহেন, 

আমি তাহার নিকটেও বরযোগ্য হইয়াছি, 
অত্্এব হে নাথ! আমি প্রার্থনা করিতেছি 
যে, আমার তপস্তার চিরসাঙ্গী, আমার সম্মুখে 
উৎপন্ন, ইতিহাস-কথাভিজ্ঞ, মাতাপিতৃহীন, 
আহারবিহারপরিত্যাণী শুকপক্ষিশাবকগণকে 
বরদান করুন। ইহছাদিগের প্রসব সময়ে 



একোনানীতিতম অধ্যায়। 

শুকপক্ষিদী, রোগার্তা হইয়া প্রাণত্যাগ 
করে, শুক ( ইহাদিগের পিত। ) শ্ঠেন কর্তৃক 
তক্ষিত হয়। হে অনাথনাথ! আমার 
মুখাপেক্ষী ॥এই অনাথগণকে আয়ুংশেষন্বরূগী 
আপনিই রক্ষা করিয়াছেন; ইহাদিগের 
বরদাতা হউন। হে মুনে! শিব, ধর্ম- 
রাজের পরোপকারবিশুদ্ধ এই বাক্য শ্রবণে 
ধর্থরাজের প্রতি অতিশয় প্রীত হইয়া, 
বিনয়নআবদন শুকশাবকদিগকে আহ্বান 
করিয়া, তাহাদিগকে বলিলেন, অয়ি ধন্ম- 

স্সম্মিলিত সাধুপক্ষিগণ ! সাধুসন্গে জন্মান্তর- 
সঞ্চিতপাপরাশিবর্জিত, ধর্েশখরলিঙ্সমীপবন্তা 
তোমার্দিগকে কি বর দিব, বল। সেই পক্ষি- 
গণ, মহেশের এই কথ শুনিয়া! দেবাদির৫েেবকে 
প্রণাম করিয়া বলিল, হে সংসারমোচক ! 
আপনাকে নমঙ্গজার। হে অনাথনাথ! হে 

সর্বজ্ঞ! আমরা তির্যকৃজাতি হইয়াও যে 
সাক্ষাৎ আপনাকে দেখিলাম, এ অপেক্ষা 

বর কি আর প্রার্থনা! করিব? হে গিরীশ! 
উদ্যমসম্পন্ন বাক্তিগণের এঁহিক লাভ শতাধিক 

' থাকিতে পারে, পরন্ত আপনি ধে নয়নগোচর 
হইয়াছেন, ইহাই পরম লাভ। হে নাথ। 

এঘা কিছু দেখা যাইতেছে, তৎসমস্তই 
ক্ণভম্গুর, একমাত্র আপনিই অভঙ্গুর এবং 
আপনার পুজাও অভঙ্গুর। এই তপস্বীর 
কৃত লিঙ্গপূজা দর্শনে বিবিধ কোটি কোটি 
জন্মের ম্মরণ আমািগের স্ফৃত্তি পাইয়াছে। 
হে ঈশান! আমর! দেঝ্্রানিও পাইয়াছিলাম, 
তখন লীলাত্রমে সহত্র দিব্যাঙ্গনা ভোগও 

করিয়াছি। অন্রযোনি, দানবযোনি, নাগ- 
যোনি, বাক্ষপযোনি, কিশ্নরযোনি, বিদ্যাধর- 
যোনি এবং গন্ধব্যযোনিও আমরা প্রাপ্ত 
হইয়াছি। মনুষ্জন্মে অনেকবার রাজত্ব 
লাভও করিয়াছি: জলে জলচর, স্থলে স্থলচ্র্র, 
বনে বনচর এব গ্রামে গ্রামবামী হইয়। 
জন্সিয়াছি। দাতা, যাচক, রক্ষক, ঘাতুক, 
সুখী এবং ছুঃখীও আমরা হইস্সাছি। জেতা, 
পরাজিত, অধ্যয়নসম্পন্ন, মূর্খ, স্বামী এবং 
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সেবকও হইয়াছি, চতুর্ধরধ ভূতসমূহের মধ্যে 
উত্তম, মধ্যম, অধম সবই বহুবার হইয়াছি। . 
কিন্ত হে শিব! কোথাও স্থূর্যলাভ করিতে 
পারি নাই। হে পিনাকিন্! এ-যোমি, সে- 
যোনি, সে-যোনি হইতে ওযেনি এইরূপে কোন 
যোনিতেই অল্পমান্র সুখও একেবারের জন্যও 
পাই নাই। হে ত্রান্বক ! অধুন! ধর্মেশ্বর লিঙ্গ- 
দর্শন-সম্ভূত পুণ্যপুঞ্জে এবং ধর্্বরাজের উত্তম 
তপোবহ্িজ্বালায় পাপ দাহ হওয়াতে আপনাকে 
সাক্ষাৎ সন্দর্শন করিয়৷ রতার্থ হঈয়াছি। হে 
ূর্টে ! তথাপি যদি দরীনহীন শোচনীয় এই 
পক্ষীদিগকেও বর দেয় হয়, তাহা হইলে, হে 
সর্বজ্ঞ ! সেই জ্ঞানদান করুন, যাহাতে মাদৃশ 
প্রাণিগণের অভেদ্য প্রারতপাশ-যস্ত্রিত আমরাও 
এই সংসারবন্ধন হইতে 'সুক্ত হইতে পারি। 
আমরা হন্দপদ ইচ্ছা করি না, চাক্রপদ ইচ্ছা! 
করি না, অন্ত পদও ইচ্ছা করি না, হে শস্তো ! 
পুনর্জন্মনিবারক কাশীমত্যুই আমরা ইচ্ছা 
করি। হে সর্বজ্ঞ। আপনার সানিধ্য বশতঃ 
আমরাও সকল জানিতেছি; চন্দনবৃক্ষের 
ংসর্গে সকল বুক্ষই সৌরভসম্পন্ন হয়, ইহাই 

€ষ্টান্ত। আপনার আনন্দকাননে যথাকালে 

দেহত্যাগই সংসারোচ্ছেদকারণ পরম জ্ঞান। 
সমুদয় বাগ্জাল মথন করিয় পরম সারভুত এই 
বাক্য ব্রন্গা পুন্দে বলিয়াছেন, 'কাশীতে দেহ- 
ত্যাগ করিলে মুগ্তি হয়। যাহা বহু গ্রন্থে 
বক্তব্য, সেই কথা হরি, হুর্ধ্যকে আঅষ্টাক্ষরে 
বলিয়াছেন, “কৈবল্যং কাশিসংস্থিতৌ” অর্থাং 
কাশীতে মরিলে কৈবল্য প্রাপ্তি হয়। মুনিবর 
যাক্রবন্থ্য, মৃধ্যের নিকট বেদে সকল অধ্যয়ন 
করিয়া মুনিসমাজে বলিয়াছেন, কাশীতে মৃত্যু 
হইলে পরমপদ প্রাপ্ত হয়।” পূর্বে প্রভুও 
মন্দরপন্বতে, জগদম্বার নিকটে বলিয়াছেন, 
কাশী, নির্বাণের উৎপত্তি ক্ষেত্র । হে শিব! 
কুষ্দৈপায়নও এই কথা বলিবেন, যথায় 
সাক্ষাৎ বিশবেশ্বর, তথায় পদে পদে মুক্তি হইতে 
পারে।” তীর্থসন্যাসকারী লোমশ প্রভৃতি 
অন্তান্ত প্রাচীন মুনিরাও এই কথ! বলেন 
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কাশী মুক্তির প্রকাশিকা। আমরাও ইহা 
জানি, ধায় ুরধুনী বর্তমান, শিবের সেই 
আনন্দকাননেই নিশ্চয় মোক্ষ অবস্থিত স্বর্গে 
মর্ত্যে এব পাতালে যাহা ভূত, ভবিষ্যৎ 
অথচ বর্তমান ধশ্বেশখর শিবের পরমান্ুগ্রহে 
তং সমস্তই আমরা জানি। হে শন্তো! 
অতএব, ব্রহ্মার উক্ত, বিষ্ণুর কথিত মুনিগণের 
কথিত এবং আপনার কধিত সকলেই আমর। 
জানি। ধর্্গীঠ সেবাফলে, সমগ্র ব্র্ধাণড- 
গোলোকই, করকবলিত আমলক ফলের স্তায় 
আমাদের মুখাগ্রে রহিয়াছে। হে প্রভো। 
আমর! তির্যাগৃযোনি হইয়াও ধর্মরাজ্যের তপঃ- 
প্রভাবে, নির্ববিকল্প সর্দাজ্ঞতার পাত্র হইয়াছি। 

কাশখও। 

হইলেও এই প্রাসাদ আমার প্ররুষ্ট স্থান। ঘ- 
পরম উপনিষদ বাক্যে যে নিরাকার পরব্রহ্ধ 
কথিত হইয়াছেন, সেই পরব্রদ্দই আমি, ভক্ত- 
গণের প্রতি অনুকম্পা করিয়া আকার পরিগ্রহ 
করিয়াছি। মোক্ষলক্্ীপ্রাসাদের দক্ষিণদিকে 
আমার এক মগুপ আছে, তথায় আমি সতত 
অবস্থান করি, মেটা আমার সভামণ্ডপ। স্থির- 
চিত্তে নিমেযার্ধীকাল মেই মণ্ডপে অবস্থিতি 
করিলে, শত বংসর যোগাভ্যাসের ফল হয়। 
সেই স্থান জগন্মগুলে ঘমুক্তি-মগপ' নামে 
প্রসিদ্ধ। তথায় এক বেদমন্ত্র পাঠ করিলে। 
সর্াবেদপাঠের ফললাভ হয়। সেই মুক্তি- 
মণ্ডপে একবার প্রাণায়াম যে ব্যক্তি করে, 

দেবাদিদেব, এইরূপ মূদুমধুর, হিত, মিত, সত্য, | তাহার, অন্থাত্র অযুত বৎসর অস্টা্গযোগ 
স্বপ্রমীণ এবং হুসংস্কত "পক্ষিবাকা শ্রবণে অতি | করিবার ফল হয়। যে বাক্তি মুক্তিমগ্ুপে 

ষড়ক্ষর শিবমন্ত্র জপ করে, তাহার 'কোটিরুদ্র, - বিশ্বয়াপনন হইয়াধর্মুগীঠের গৌরন কীর্তন 
করিতে লাগিলেন। এই ত্রেলোকা-নগরের মধো 
কাশী আমার রাজভবন। তন্মধ্যে মোক্ষলক্ষমী- 
বিলাস নামক অতি নুখস্থান প্রাসাদ আমার 
অমূল্যমণিনিম্মিত ভোগভবন । পক্ষিগণ,স্বেচ্ছা- 
ক্রমে আকাঁশে বিচরণ কৃত দৈবা২ মেই । 

চারী দেবতা হয়। মোক্ষলক্ষ্মীবিলাস নামক 

জপের ফল হয়, এ বিষয়ে সংশয় নাই। যে 
ব্যক্তি) গর্গামলিলে স্নান করিয়৷ পবিত্রভাবে 
মুক্তিমণ্ডপে 'শতরুদ্রিয়' মন্ত্র পাঠ করে, তাহাকে 
দ্বিজবেশধারা শিব বলিয়া জানিবে। যে আমার 
দক্ষিণমগ্ডুপে একবার ব্রক্গষজ্ঞ করিবে, সে ' 

প্রাসাদ প্রদক্ষিণ করিলেও মুক্ত হইয়' বিমান- | ব্যক্তি ব্রক্গলোক প্রাপ্ত হইয়! পরব্রহ্গ প্রাপ্ত - 
হইবে। যে ব্যক্তি, নিষ্কামভাবে, মুক্তিম্ডপে 

প্রাসাদ অবলোকন করিলে, ব্রঙ্গাত্যাও : ইতিহাস, পুরাণ এবং ধর্শান্্ পাঠ করে, 
শরীর হইতে দূরে গমন করে ; অন্তথ। হয় 
না। যাহারা মোক্ষলক্ষীবিলাসভবনের চড়াস্থ | 

আমার ভবনে তাহার বাম হয়। যে কৃতী, 
ইন্দিয়চাপল্য নিবারণ করিরা ক্ষণকাল মুক্তি- 

কলস দর্শন করিয়াছে, তাহাদিগকে নিধিকুস্ত | মণ্ডপে অবস্থান করে, তাহার অন্থাত্র মহৎ 
কখনই পরিত্যাগ করে না। আমার এই 
প্রাসাদমস্তকশ্থিত পতাকাও যাহারা নয়নগোচর 
করিয়াছে, তাহারা আমার নিত্য অথিতি। 
আনন্দরূপ মূলের কেবল এই পরম অক্র, 
ভুমিভেদ করিয়৷ প্রা,াদচ্ছলে স্বয়ং উৎপন্ন 
হইয়াছে । কি আশ্র্ধ্য। এই স্থানে ব্রদ্ধাদি 
স্থাবর পধ্যস্ত নানামূর্তি চিত্রন্স্ত হইয়াও 
আমারই উপাসনা করিতেছে । অখিললোকের 
মধ্যে সেই দৌধই আমার পরম নির্ধতির 
স্থান। তাহাই আমার রখণীয় রতিশালা, 

“তাহাই আমার বিশ্বাসস্থান। আমি সর্বব্যাপক 

তপস্থা! করিবার ফল হয়। অন্তত্র এক শত 

বংসর বায়ু ভক্ষণ করিয়া! থাকিলে থে পুণ্য 
হয়, মুক্তিমগডপে অন্ধ ঘটিকা মৌনাবলন্ে 
থাকিলে সেই পুণ্য লাভ হয়। যেব্যক্তি এক 
রুষ্ণলক পরিমিত হ্ৃবণও দান করে, সে স্থবর্ণময় 
বিমানে স্বর্গে সঞ্চরণ করে। যে ব্যক্তি যে 
কোন এক দিন তথায় উপবাম ও জাগরণ 
কারয়া লিঙ্গপুজা করে, সে সর্ধব্রতপুণ্যভাগী 
হয়। তথায় মহাদান করিয়া, মহাব্রত করিলে 
অথবা! নিখিল বেদাধ্যয়ন করিলে, মানব, স্বর্গ 
হইতে চ্যুত হয় না। মুজিমণ্ডপে যাহার 

2. 



একোনাশীতিতম অধ্যায় । 

প্রাণ বহির্গত হয়, সে এইস্থানে আমাতে লীন 
হইয়া, আমি যতদ্দিন থাকি, ততদিন অবস্থান 
করে। আমি জ্ঞানবাপীতে উমার সহিত সতত 
জলক্রীড়! করি, সেই জ্ঞানবাপীর জলপান মাত্রে 
নির্মল জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই রাজভবনস্থ সেই 
জলত্রীড়াস্থান জাডাহারী সলিলে পূর্ণ এবং 
আমার শ্রীতিকর। সেই প্রাসাদের অগ্রভাগে 
আমার শুঙ্গারমগ্ুপ। তাহার নাম শ্রীগীঠ। 
শ্রীপীঠ, শ্রীহীনরিগকেও শ্রী প্রদান করিয়। 
থাকে। যে ব্যক্তি, তথায় আমার জন্ট নিশ্মল 

৮-বস্থ, বিচিত্র মালা, যন্ষকর্দম, নানা সাজসজ্জার 
বস্থ এবং পুজোপকরণ প্রদান করে, সেই সম্তম 
ব্যক্তি ষে কোন স্থানেই শ্রীভরষিত হইয়া 
অবস্থিতি করে। যে কোন স্থানেই তাহার 
মত্যু হউক না, নির্বাণলক্ষমী তাহাকে নিশ্চয়ই 
নির্বাণপদ দিবার জন্য বরণ করেন । মোক্ষ- 
লক্ষ্মীবিলাসক নামক প্রাসাদেব উত্তরে আমার 
শব্ধ্যমণ্ডপ নামে রমণীয় মণ্ডপ আছে, তথায় 
আমি শ্রশ্ব্ধ্য প্রদান করি। আমার প্রাপাদের 
পূর্বদিকে যে জ্ঞানমণ্ডপ আছে, তথায় আমাকে 
যাহার! ধ্যান করে, তাহাদিগকে জ্ঞানোপদেশ 
দ্িই। ভবানীরাজভবনে, আমার যে বদ্ধন- 
শালা আছে, তাহাতে উপঙ্গত পবিত্র বগ্ু 
আমি আনন্দসহকারে ভোজন করি । বিশা 
লাক্ষীর মহাসৌধে আমার বিশ্রামভূমি । তথায় 
সংসারতপ্ত ব্যক্তিগণের আমি বিশ্রাম বিত্রণ 
করি। চক্রপুক্ষরিণী আমার নিয়মন্সানের 
তীর্থ । যে সকল পুরু তথায় স্নান করে, 
তাহাদিগকে আমি নিশ্বলত্ব প্রদান করি। 
শান্থে যাহা পরমতত্ব বলিয়া! কথিত, যাহা 
অতিনিত্যব্রহ্গস্বরূপে কথিত এবং যাহ] সদয়- 
সংবেদা, অন্তকালে আমি তথায় সেই 
তত্বোপদেশ দিয়! থাকি। যাহা তারকজ্জান 

বলিয়া কথিত, যাহা অতি নিশ্ীল এবং আত্ত্ব- 

নন্দ বলিয়া নির্দিষ্ট, সেই তত্ব আমি তথায় 
অন্তকালে উপদেশ করি। জগতের মঙ্গলভূমি 
যে মণিকপিকা এই স্থলে অবস্থিত, কর্মবদ্ 
প্রানিদিগকে আমি তথায় বন্ধনমুক্ত করি। 

৩৫৫.. 

নির্বাণ বিতরণে আমি বথায় পাত্রাপাত্র বিচার 
করি না, আনন্দকাননে সেই আমার দিবারাত্র- 
দানস্থল। অতান্ত অগাধ ভবসাগরে মজ্জনোনুখ 

প্রাথদিগকে আমি কর্ণধার হইয়৷ তথায় পার 
করি। মণিকণিকা সৌভাগ্যভাগ্যভূমি বলিয়া 
বিখ্যাত; আমি তথায় ব্রাহ্মণ কি অগ্যাজ 
সকলকেই সর্বস্ব প্রদান করি। মহাসমাধি- 
সম্পন্ন বেদাস্তার্থাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের পক্ষে 
যে মোক্ষ অন্যত্র দুর্ণত, হীন ব্যক্তিও সেই 
মোক্ষ এই স্থলে লাভ করে। ভ্ক্ষিত ব্রাহ্মণ 
না চাগডাল, পঞ্জিত বা মুর্খ, সকলেই মণি- 
কর্ণিকায় আসিলে, আমার নিকট মোক্ষদীক্ষায় 
সমান অধিকারী। আমি অন্তত্র যাহ! দান 
করিতে কুপণততা অবুলম্বন করি, মণিকর্ণিকা- 
সমাগত প্রাণিমাত্রকে অমি সেই চিরসঞ্িত 
সর্বস্ব গ্রীদান করিয়া থাকি। যদি অতি দুর্ঘট 
পত্রিসংযোগ" দৈবত্রমে এ স্থলে ঘটে, তাহা 
হইলে বিচার ন! করিয়া চিরসচিত সর্ধবন্থ 
প্রান করিয়া! থাকি । শরীর, সম্পতি এবং 
মণিকিক! এতৎত্রিতয়ের সম্মিলনই পতরসং- 
যোগ” ইহা! ইন্দাদি দেবগণেরও অপ্রাপ্য। 
আমি ইহা পুনঃপুনঃ বিচার করিয়া সকল 
প্রাণীকেই মণিকনিকা সমীপে নির্বাণলক্্মী 
প্রধান করিয়া থাকি। বারাণসী মধ্যে সেই 
স্থানই মুক্তিধানের অতি প্রধান স্থান। সেই 
স্থানের ধূলিকণার তুলযও ত্রেলোক্য নহে। 
অনিমুক্তেশ্বরেশ্বর লিঙ্গপুজার পরমস্থান ! তথায় 
একবার পুজা করিলেই মানব কৃতার্থ হয়। 
পশুপতীষ্বরের নিকটে সাধ়ংকালে আমি 
শৈবসন্ধ্যা করি) তখন তথায় বিভূতি ধারণ 
করিলে, পশুপাশে আবদ্ধ হইতে হয় না। 
আমি ওদ্কারেশরের মন্দিরে প্রত্যহ প্রাজঃসন্ধ্যা 
করিয়া থাকি; তথায় একটী জন্ধ্যা করিলেও 
মন্দ পাপ বিনষ্ট হয়। আমি রুত্তিবাসে প্রতি 
চতুর্দশীতে বাস করি ; তথায় চতুর্দশীতে জাগ- 
রণ করিলে, আর গর্ভন্ত্রণু ভোগ করিতে হয় 
না। ভক্তি সহকারে" রত্বেশবর.শিবকে পু 
করিলে, তিনি মহারত্বসমূহ প্রদান করিয়া 
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থাকেন। আর রহ দ্বারা সেই শিবলিঙ্গকে.| জ্ঞানোপদেশ প্রাপ্ত হইয়া, এই স্থলে মুক্তিপ্রাপ্ত 
পুজা করিলে মানব শ্ত্রীরত্বাদি লাভ করিয়া | হইবে। দেবাদিদেব এই কথা বলিবামাত্র 
থাকে! আমি ভ্রিজগতের অন্যন্তরে অবস্থিত | রুদ্রকন্াপররিবূত কৈলাশশিখরসূশ দিব্যবিযান 
হইলেও তক্তগণের মনোরধসিদ্ধির জন্ত সতত | তথায় আসিয়! উপস্থিত হইল। নির্মল শুক- 

ত্রিপিষ্টপলিঙ্গে অবস্থান করি। মানব বিরজা! | শাবকগণ দিব্যরূপ ধারণ করত সেই বিমানে 
মহাপীঠের সেবা করিলে এবং চতুর্নদে উদক | আরোহণ করিয়া ধর্মরাজের নিকট বিদায়গ্রহণ 
কার্য সম্পন্ন করিলে নিশ্চয় রজোগ্তণশুহ্য ; পুর্বাক কৈলাসাভিমুখে গমন করিল। 

সাদর মার সাংবগণের .. একোনাসীভিতয অনার মা +১৪ 
হইতেও মুভিনাভ হয় । বৃষভধ্বজ নামক গীঠ ূ 
পিতৃগণের শ্রীতিপ্রদ, তথায় পিডতর্পণ করিলে | ততম অধায়। 

মানব ক্ষণমধ্যে পিতৃগণকে উদ্ধার করে। ৰ রঃ 
আদিকেশব পীঠে আমি আদিকেশবরূপে অব- ূ মনোরথ-$তীয়া ব্রত কখন। 
স্থিত; আদিকেশবরূপী আমার অশিশ্রিক্ন ভক্ত | . খন্দ বলিলেন, হে কুস্তযোনে ! জগদস্থা, 
বৈষ্ণবগণকে আমি, শ্বেতন্বীপে লইয়া যাই। । সেই আশ্চধ্য ব্যাপার অবলোকন করিয়া 
আমি এই যেখানে সর্বমঙ্গলপ্রদ ম্ঈলাপাঠে | প্রণামপুর্ধবক প্রণতার্তিহারী শিবকে বলিলেন, 
পধনন্দ তীরের নিকটে ভক্তগণকে উদ্ধার । হে মহেশ্বর! মহাদেব! এই পীঠের কি 
করি; তথায় পঞ্চনদ তীর্থে হ্নাত বৈষ্ণবদিগকে | মাহাত্ম্য ! কেননা, তিথ্যক্জাতিরও সংসার- 

বিন্দুমাধবন্ধূপে সেই বিষুর পরম পদে লইয়া | মোচক তব্রজ্ঞান এই পীঠপ্রভাবে হইল। 

যাই। পথমুদ্র নামক মহাপীঠে যাহারা,বিরে- | অতএব, হে ধূর্জটে ! ধর্মপীঠের এই প্রভাব 
শ্বরের সেবক, তাহাদিগের অন্পকালেই নির্কাণ, । অবগত হওয়াতে আমি অদ্যাবধি এই ধন্মেশবর 

মুক্তি হয়। তন্নিকটে চন্গেশ্বর লিঙ্গের সমীপে ; শিবসমীপে থাকিলাম। থে সকল স্ত্রী কি 
সিদ্ধেশ্বরী পীঠে যাহার! অবস্থিত, তাহার! ছয় ৃ পুরুষেরা এই লিঙ্গের ভক্ত হইবে, আরম 
মাসে সিদ্ধ হইয়া থাকে। কাশীর যোগসিছি ূ তহাদিগের অভইঃসিদ্ি সতত করিব। ঈশ্বর 
সম্পাদক যোগিনীপাঠে কোন্ উত্তম সাধবগণ | বলিলেন, হে দেবি! সঞ্জনগণের মনোরথপুরক 
উচ্চাটনাদি সকল সিদ্ধিলাভ না করিয়। থাকে ? : এই ধর্মন্পাঠ আশ্রয় করিয়া তুমি ভালই 
এই কাশীতে পদে পদে অনেক পীঠ আছে, | করিয়াছ। হে বিখভুজে! যে মানবের! এখানে 
পরস্ত ধর্ষেশ্বরপীঠে কোন একটা অপূর্ব্ব শক্তি | তোমার পুজা করিবে, তাহারাই উর 
আছে। ধর্মবপাঠে “রক্ষা করুন, রক্ষা করুন" ; এবং তাহারাই বিশ্বমান্ত। হে বিশ্বস্াষ্টসংহার 
এইরূপ আত্তনাদকারী এই শুকশাবকেরা কা্রণি! বিশভুজে ! বিশ্বে! যে সব টি 
আমার সহুপদেশে নিশ্মলজ্ঞানসম্পন্ন হইয়াছে । | এখানে তোমার পুজ। করিবে, তাহার নিম্মুল- 
হে সৃধ্যপুত্র! তোমার তপোবন এই ধর্মেশ্বর- | চিত্ত হইবে। যে ব্যক্তি, মনোরথ-তুতীয়াতে 
পীঠ আমি আজ হইতে কখন পরিত্যাগ করিব | তোমাকে তজনা করিবে, আমার অনুগ্রহে 
না। হে রবিনন্দন! দেখ, আমার অনুগ্রহে এই | তাহারা সিদ্ধমনোরথ হইবে। প্রিয়ে! স্্ীকি 
শুকশাবকের! দিব্যবিমানে আরোহণ কয়িয়! | পুরুষ তোমার ব্রত অনুষ্ঠান করিলে ইহকালে 
আমার মহাপুরে গুমন করিতেছে। তোমার | সিদ্ধমনোরথ হইয়া অস্তে জ্ঞানালাত করে। 

_-সংসর্গে অতি নির্মল এই শুকশাবকগণ তথায় | দেবী বলিলেন, মনোরথ-তৃতীয়াতে কিরূপ: ব্রত 
বন্কাল শ্রখভোগ করিয়া, আমার কখিত করিতে হয়, সে ব্রতকথা কেমন, তাহার ফল 

, 
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কি এবং সে ব্রত কাহারা করিয়াছে? 
-হে নাথ! কপ করিয়া এতৎসমস্ত কীর্তন 
করুন। ' ঈশ্বর বলিলেন, হে দেবি! ভব- 
তারিণি! তুমি যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, সেই 
মনোরথব্রত গোপনীয় হইতে অধিকতর গোপ- 
নীয়। পুর্বে পুলোমনন্দিনী শচী, কোন মনো- 
রথ দিদ্ধির জন্য পরম তপ1 করিয্াছিলেন ) 
কিন্তু তপস্তার ফল পান নাই। অনন্তর 
কলকষ্ঠী শচী, পরমানন্দে এবং ভক্তিসহকারে, 
মূছু মধুর সরহস্ গীত গান করত আমার পুজা! 
করেন। তানমান-কলাসম্পন্ন হুতাল শ্ুরাগী 
তদীয় মৃছু-মধুর গীতে সন্তষ্ট হইয়া আমি বলি- 
লাম, হে পুলোমনন্দিনি! তোমার এই উত্তম 
গানে এবং এই লিঙ্গপুন্সা দ্বারা আমি প্রসন্ন 
হইয়াছি, বর প্রার্থনা কর। পুলোমনন্দিনী 
বলিলেন, হে দেবেশ! হে মহাদেবীমহাপ্রিয় ! 
মহাদেব! যদি আমার প্রতি গ্রসন হইয়া 
থাকেন ত আমার মনোরথ পুর্ণ করুন, যিনি 
সর্বদেবগণ মধ্যে মানত, সর্বদেবগণের মধ্যে 
নুন্দ্র এবং সকল যজ্ঞকারীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ট, 
তিনি আমার পতি হউন। ছে ভব! যদি 
প্রসন্ন হইয়! থাকেন ত আমার ইচ্ছামত রূপ, 
ইচ্ছামত নুখ এবং ইচ্ছামত আমু প্রদান 
করুন। মনের হৃখেচ্ছায় যখন যখন আমার 
পতিসঙ্গ হইবে, তখন তখনই পুর্নদেহ ত্যাগ 
করিয়া যেন অন্যদেহ প্রাপ্ত হই। হে সংসার- 
মোচক ভব! জরামরণহারিণী লিঙ্গপুজায় যেন 
আমার সতত অত্যুন্তঙ্জ ভক্তি থাকে। হে 
মহাদ্বে! শ্বামিবিনাশেও যেন ক্ষণকালের 
জন্াও আমার বৈধব্য না হয়, অথচ যেন পাতি- 
ব্রত্যও না যায়। স্বন্দ বলিলেন, পুরারি 
মহেশ্বর, পুলোমনন্দিনীর এই প্রকার মনোরথ 
শ্রবণ করিয়া ক্ষণকাল ঠষৎ হান্তসহকারে 
সবিশ্বয়ে বলিলেন, হে পুলোমকন্তে! তুমি* যে 
মনোরথ করিয়া, হে জিতেক্রিয়ে! মনোরথ- 
তৃতীয়া-ত্রত করিলে তাহা পুর্ণ হইবে। তোমার 
ইষ্টসিদ্ধির জন্ত সেই যথোক্ত ব্রত বলিব। 
হে বালে! মহাসৌভাগ্যপ্রদ সেই ব্রত আচরণ 
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করিলে, অবস্ত তোমার মুনোরথ মিদ্ধ হইবে. . 
পুলোমনন্দিনী বলিলেন, “হে প্রণতপ্রানিগণের 
সব্বাভীষ্টসাধক ! দয়াসাগর শঙ্কর ! সে ব্রতের 
ফল কি? তাহার স্বরূপ কি প্রকার? সে 
ব্রতে কোন্ দেবতার পুজা! করিতে হয়। 
কোন্ সময়ে তাহা করিতে হয় এবং তাহার 
ইতিকন্তব্তাই ঝ কিরূপ ? শিব এই কথা 
শুনিয়া বলিতে লাগিলেন, হে পুলোমনন্দিনি ! 
মনোরথতৃতীয়ার সেই শুভকর ব্রত করিতে হয়, 
নিংশতিভুজশালিনী বিশ্ভৃজাগেধ্ধী সেই ত্রতে : 
পুজনীয়া। ব্রতী, দেবীর অগ্রে বরদ, অভ্- 
পাণি, অক্ষশৃত্রমোদকধারী আশাবিনায়ককে 
পূজা! করিবে। পুক্ববরাত্রে অনতিতপ্তিসহকারে 
ভোজন করিয়। চৈত্তমাসের শুর্ুতৃতীয়ায় এই 
ব্রত কুরিতে হয়। দন্ধধাবন করা ইহার. 
একটা অন্গ। জিতক্রোধ, জিতেন্ত্িয় এবং 
পবিত্র হইয়৷ অল্পৃগ্তস্পর্শ পরিত্যাগ পূর্বক 
তগতচিত্তে এই প্রকার নিয়ম গ্রহণ করিবে ; 
“হে অনধে ! বিশ্ব্রজে! প্রাতুকালে আমি 
ব্রত অবলম্বন করিব, আমার 'অনোরধসিন্ধির 
জন্য তাহাতে সন্নিহিত! হইও”"। এইরূপ নিয়ম 
গ্রহণ পুর্নাক শুভ স্মরণ করত নিদ্রা যাইবে। 
মেধাবী ব্রতী প্রাতঃকালে উঠিয়া আবশ্যক 
কমন করিয়া শৌচ, আচমনের পর সর্ব্বশোর- 
নিবারক অশোককবৃক্ষের দণ্ডকা্ঠ গ্রহণ করিবে। 
তারপর সেই বিধিজ্প্রবর,. স্ানান্তে শুদধবস্থ 
পরিধান করিয়৷ নিত্যকশ্থা নিপ্পাদন পুরঃসর 
সায়ংকালে গৌরীপুজা করিবে। প্রথমে 
গণেশপুজা করিয়া ও গণেশকে ঘৃতপুর 
( পৰান্ন বিশেষ ) নিবেদন করিয়া, প্রথমে 
কুষ্কুম দ্বারা অন্ুলেপন করিয়া শুভ অশোক 
কুহ্গুম, অশোকবত্তিযুক্ত ঘ্ৃতপুর নৈবেদ্য এবং 
অগ্ুরুসভূত ধূপ দ্বারা বিগুভুজা গ্রৌরীকে পুজা 
করিবে। পরে অশোকবপ্তিদহিত মনোহর 
দ্ৃতপুর দ্বারা একবার মাত্র আহার কার্য সম্পন 
করিবে। হে পুল্পোমনূন্দিনি! চৈত্রমাসের শুর্ু- 
তৃতীয়া এইরূপে অতীত হইলে, বৈশাখ হইফ্ডে 

' ঘান্তুন পধ্যস্ত প্রতি শুরুতৃতায়াতে ব্রত করিবে। 
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হে অনথে! অবশিষ্ট একাদশমাসের দস্তধাবন 
কাষ্ঠঠ অনুলেপন দ্রব্য, পুষ্প, গণেশ এবং 
দেবীর নৈবেদা আর একাহারের অন্ন, এতৎ 
সমস্ত যথাক্রমে বলিতেছি ; এ সমস্তই ব্রত্ল 
প্রাপ্তির বারণ। হে শুভবতে! তহংসমুদয় 
শ্রবণ কর। জঙ্নু, অপামার্গ, খদির, জাতী, 
আগ্র, কদম্ব, বট, উডগ্বর, খঙ্ডরী, বীজপুর 
এবং দ্াড়িমী,_ব্রতীর দত্তঘাবনকাষ্টের বৃক্ষ এই 
সমস্য বলিয়া কথিত হইয়াছে । বালে! সিন্দূর 
অগুরু, ক্র“? মুগনাভি ), চন্দন, ব্রক্তচন্দন, 
গোরোচনা, দেবদারু ঘু$, পদ্কা্ট, ঘ হবিদ্রা 
এবং দারুহরিদ্রা, শ্রীতিপুর্নাক এই অগ্ুলেপন 
তাহাদিগকে যথাত্রমে দিবে। আর প্রতি- 
মাসেই যক্ষকর্দম অনুলেপন দিবে। সর্ন্বি' 
অনুলেপনের অভাব “হইলেও ফক্ষকর্দমূপ্রশপ্ঠ ূ 
অনুলেপন। ছুইভাগ মুগনাভি, হুইভাগ কুষ্কুম, 
তিন ভাগ চন্দন এবং একভাগ কপু'র-_- এতহ- 
সমষ্টির নাম খযক্ষকর্দম' ৷ যক্ষকর্দম সমস্ত 
দেবতার প্রিয় । অনুলেপন প্রদান করিয়৷ পরে, 
যে সকল পুষ্প দ্বারা পুজা করিবে, তাহাও 
আমি বলিতেছি। পাটলা, মল্লিকা, পদ, 
কেতকী, করবীর, কহুনার, রাজচম্প, তগর, 

জাতি, কুমারী এবং কণিক'র এই একাদশবিধ 
পুণ্পদ্থারা উক্ত একাদশ মাসে যথাক্রমে পুজা 

করিবে। পুণ্পের অভাবে তীয় পত্রসহ হুগঙ্ি 
পুষ্পাবলী দ্বারা পু'্পপত্র সর্ধ।লাভেও অন্ত 
সুগন্ধি পুষ্পসমূহ দ্বারা গণেশগৌরীর পুজা 
করিবে। যথাক্রমে দধিমিশ্রিত শক্ত, দত্ত, 
আঅরসমিলিত মণ্ড, ফেণিকা ( ইক্ষুরমবিকার )। 
ব্টক, শর্বরামিশ্রিত পায়স,_নৈশাখাদি ছয় 
মাসে। আর 
মাসে নির্দিষ্ট। অগ্রহায়ণ পৌষে ইগ্ডেরিকা, 
লডডক, মাঘমাসে শুভ লম্প্িকা এবং ঘুত- 

পর শর্করা গ্মুষ্টিক ফাল্তনমাসে, এত সমস্ত 
গণেশ এবং গৌরীকে শ্রীতিসহকারে নিবেদন 
করিবে। যে খাদ্য 'নবেদন করিবে, একা- 
ছোরেও সেই খাদ্য। এক বন্ত নিবেদন করিয়া 
অঙ্ক বন্ধু (ভোজন করিলে অধোগতি হয়। 

কাশীখণ্ড। 

একবৎসর, প্রতি মাসের শুরু তৃতীয়ায় এই- 
রূপ আরাধনা! করিয়া ব্রতপ্রতিষ্ঠার জগ্ত 
স্ৃগুলে অগ্নিপূজা করিবে। ব্রতী, অগ্নি- 
মন্ত্র ঘর! যথাবিধি তিল ঘৃত দ্বারা আষ্টোত্তর 
শত হোম করিবে। সকল মাসেই রাত্রিতে 
পুজা, সকল মাসের রাত্রিতেই আহার, এই 
হোমও বাত্রিতেই কর্তব্য । কক্ষমন্ব'করণও 
রাত্রিতেই ৷ মাতঃ! ভক্তিসহকারে ম্কৃত এই 
পূজা গণেশের সহিত আপনি গ্রহণ করুন। 
হে বিশ্বভুজে! আপনাকে নমস্কার, শীঘ্র মনো" 
রথ পুর্ণ করুন। হে বিদ্বরাজ! আপনাকে নম- 
বার, হে আশাবিনায়ক ! আপনাকে নমস্কার ; 
বিশ্বুজার সহিত আপনি আমার মনোরখ 
সম্পাদন করুন। এই অর্থের মন্ত্র উচ্চারণ- 
পূর্বাক গৌরী ও গণেশের পুজা! করিবে। ব্রত 
প্রতিষ্ঠায় গদি বালিশ যুক্ত পর্ধ্যস্ক দান করিবে; 
দীপ, দর্পণ দিবে। তার পর ব্রতী, আনন্দিত 
হইয়া পত্থীহ আচাধ্যকে পধ্যদ্ধে বসাইয়া, 
বনু, কর্ণ, অপর অলঙ্কার, সুগন্ধি চন্দন, 
মাল্য এবং দক্ষিণ! দ্বারা তাহাদিগকে পুজা 
করিবে। ব্রতপরিপূরণের জন্ত পয়ন্বিনী গো, 
উপভোগ্য বন্ধ, ছত্র, উপানৎ এবং কমগ্ুলু 
দান করিবে। আমি যে এই মনোরথ তৃতীয়ার 
ব্রত করিলাম, ইহাতে ন্যন অধিক যাহ! হউক, 
আপনার বাক্যে তাহা সম্পূর্ণ হউক। আচা- 
ধ্যের নিকট এইরূপ প্রার্থনা করাতে আচার্য 
“তথাস্ত' বলিলে, সীমান্ত পর্যন্ত আচাধ্যের 
অন্দগমন এবং অপর তদিগকে দক্ষিণ। প্রদান 
করিয়া সুশ্লীতচিত্তে পোষ্যবর্গের সহিত নক্ত 
ভোজন করিবে। তারপর, প্রভাত হইলে 

মুপগঘ্ৃতসমদ্বিত ভব কার্তিক | চতুর্থ দিনে চারজন কুমারভোজন এবং দ্বাদশটী 
কুমারীকে গন্ধ মাল্যাি দ্বারা পুজা করিবে, 
এইরূপে এই স্ুনিষ্খুল ব্রত সম্পূর্ণ হয়। এই 
শুতব্রত ইঠ্টসিদ্ধির জন্য সকলের কর্তব্য । 
অবিবাহিত পুরুষ এক বৎসর এই ব্রত করিলে 
তংকালে সঘংশীয়৷ মনোর্ভানুসারিণী হঃখ- 

সংসারসাগরনিস্তারিনী পতিব্রতা ভার্ধাপ্রান্তি 
তাহার নিশ্চয় হয়। এই ব্রত করিলে, কুমারী, 



একাশীতিতম অধ্যায় ! 

ধনাট্য সর্ধগ্তণাধিক পতি লাভ করে; হুবামিনী 
(নবোঢ়।) ব্ছ পুত্র এবং অথণ্তিত স্বামিনুখ 
প্রাপ্ত হয়; দুর্ভগ! মুভগা হয়; দরিদ্রা ধনাঢ্যা 
হয়; বিধবাও আর কোন জন্মে বৈধব্য প্রাপ্ত 
হয় না; গভিণী, শুভ দীর্ঘায়ু পুত্র লাভ করে; 
ব্রাহ্মণ, সর্ব্বসৌভাগ্যদায়িনী বিদ্যা প্রাপ্ত হয় : 
রাজাভরষ্ট রাজা রাজা প্রাপ্ত হয়; বৈশের লাভ 
হয় এবং শুদ্রের প্রাধিত বস্ত লাভ হয়, এই 
ব্রত করিলে ধর্্ার্থী ধর্ম প্রাপ্ত হয়, ধনাথী 
ধন পায়, কামী কাম্যবস সকল লাভ করে 
এবং মোক্ষার্থীর মুক্তি প্রাপ্তি হয়। মনোরথ 
তৃতীয়ার ব্রত করিলে, যাহার যে যে মনোরথ, 
সেই সেই মনোরথ তাহার পূর্ণ হয়। স্বন্দ 
বলিলেন, শিবা, শিবের নিকট ইহা! শ্রবণ 
সম্তুচিত। হইয়া কুতাঞ্জলিপুটে পুনরায় সেই 
বিশেখবরের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, হে 
সদাশিব ! যাহারা কাশী ব্যশীত অন্ত স্থানে এই 
ব্রত করিবে, তাহারা আমাকে এন আশা- 
বিনায়ককে কিরপে পুজা করিবে? শিব রি 
লেন, হে সরব্বসংশয়চ্ছেধিনি ! দেবি! উন্ত 
জিজ্ঞাসা করিয়াছ হে বিশ্বে! যিনি সব্দাশ। 
পূর্ণ করেন, ধিনি মদীয় কাশীক্ষেত্রের শুভপ্রাথি- 
গণের অনন্ত বিদ্ধ হরণ করেন, যাহাকে 
প্রণীম করিয়া দূরদেশে যাইলেও শীঘ খিনি 
তাহাদিগকে উত্তম অভীষ্টকার্ধ্য স'পাদন 
দ্বারা কৃতকার্য করিয়া আনাইয়! দেন, সেই 
আশাবিনায়কের সহিত তোমাকে কাশীতে 
প্রত্যক্ষঘূর্তিতে সম্যক পুজা করিবে। হে 
বিশ্বে! ব্রতিগণ, অন্যত্র পণ) 'কুষ্লক' 

( পরিমাণবিশেষ ) অপেক্ষা অধিক ন্ুব্ণ দ্বারা 
তোমার এবং গণেশের হিরণয়ী প্রতিমা করা- 
ইবে। ব্রতী, ব্রতশেষে আচাধ্যকে দুইখানি 
প্রতিম! প্রদান করিবে। এই ত্রত একবার 
করিলে ব্রহী কৃতাথ হয়। হে দেবি! অনন্তর 
পুলোমনন্দিনী এই উত্তম বতের বিষয় শরঁবণ 
করিয়া তাহার অনুষ্ঠান করাতে আপনার 
মনোভীস্ বিষয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই ব্রত 
করিয়া অরুন্ধতী বমিষ্ঠকে এবং অনহ্য়া 

৩৫৯ 

অত্রিকে পতিরূপে প্রাপ্ত হন। এই ব্রত" 
প্রভাবেই নুনীতি, উত্তানপাদ হইতে পুত্রপ্রবর. 
ফ্রবকে প্রাপ্ত হন। হ্ুনীতির দুর্ভাগ্য আবার 
এই ব্রত হইতেই যায়। লক্ষ্মী এই ব্রত ফলে: 
চতুর্ভুজ পতি লাভ করেন। হে হুশ্রোণি! 

অধিক আর কি বলিব, যে এই ব্রত করিয়াছে, 
সেই ব্রতীর সকল ব্রতই নিশ্চয় করা হইয়াছে । 
বুদ্ধিমান ব্যক্তি তদগতচিত্তে এই ব্রতের পবিত্র 
কথা শ্রবণ করিলে শুভবুদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং 
পাপমুক্ত হয়। রঃ 

অশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮০॥ 

একাশীডিতম অধ্যায় । 
রঃ ধর্মেশমাহীত্ | * 

অগস্থ্য নলিলেন, হে গন্দ! দেবদেব শঙ্তু, 
দেবীর নিকট ধর্মতীর্থের কিরূপ মাহাত্ম্য 
কীত্রন করিয়াছেন, কুপা করিয়া তাহা বল্ন। 
খ্ন্দ বলিলেন, হে বিন্ধ্যখর্বাকারিন ! ছে মহা- 
প্রাহ্ছ! দেবদেব, যেরূপ বলিয়াছেন, তদনুসারে 

আমি ধর্মতীর্থের মাহায্ন্পুর্ণ উৎপত্তিকথা 
বলিতেছি, শ্রবণ কর। ইল্স, বৃত্রাহরকে ব্ধ 
করিয়া ব্রক্ষভত্যাগ্রস্ত হইলেন, অনন্তর অনুতপ্ত 
হইয়া পুরোহিত বৃহস্পতিকে প্রায়শ্চ্ত 
জিহ্বাদা করিলেন। বৃহস্পতি বলিলেন, হে 
দেবরাজ! অতি হুস্তাজা ব্রন্গহত্যাকে অপনো- 
দন করিতে যদি তোমার ইচ্ছ। হইয়া থাকে ত 
বিশ্বেশ্রপালিত| কাশীপুরীতে যাও। হে শত্রু! 
বিশ্বেশবরের পরমা! রাজধানী ব্যতীত আর 
কোথাও ব্রঙ্গহত্যার কোন মহৌষধ দৃষ্টিগোচর 
হয় না। যে আনন্দকাননে ভৈরবের হস্থাগ্র 
হইতেও রক্ষার মুণ্ড নিপতিত হইয়াছিল, হে 
বৃত্রনাশন ! তুমিও শীন্প তথায় গমন কর। হে 
| শত্রু! আনন্দকাননের সীমায় উপস্থিত হই- 
হইলেই ব্রহ্মহত্য। নিরাশ হইয়৷ কাপিতে 
কাপিতে পলায়ন*ককে। * বিশ্বেশ্বরের অধিষ্ঠিত! 
কাশী, অন্যবিধ মহাপাপীদিগেরও পাপসমূহের 



৩৬০. কাশীখণ্ড। 

পরম! বিনাশিকা! হে শতক্রতো ! মহাপাতক পিতৃগণের তর্গণ করিলেন, শ্রদ্ধাসহকারে শ্রাদ্ধ 
হইতে মুক্তি কাশীতেই হয়, মহাসংসার হইতে | করিলেন, আর সেই তীর্ঘজলপূর্ণ ঘট দ্বারা ধর্শে 
মুক্তিও কাশীতেই হয়, অন্ত্র হয় না। কাশী | শ্বরকে ন্নান করাইলেন। অরেশে ব্রহ্মহত্যা্ি 
নির্ববাণমুক্তির নগরী, কাশী সর্বপাপসমূহ- | পাপসমূহপ্রক্ষালনকর সেই তীর্ঘ, তদবধি ধর্ম 
নাশিনী; কাশী বিশ্বেশ্বরের প্রিয়া, স্বর্গও | কপ নামে বিখ্যাত হইয়ান্ধে। প্রয়াগন্নানে যে 
কাশীতুল্য নহে। ব্রহ্মহত্যাভয় যাহার আছে, | ফল কথিত আছে, ধর্মান্থৃতীথে ন্নানমাত্রে তদ- 
সংসার হইতে ভয় যাহার আছে, দেই | পেক্ষা সহত্রগুণ ফল হয়; হরিদ্বার, কুকুক্ষেত্র 
ব্যক্তি মুক্তিপ্রকাশিনী কাশীকে কদাচ ছাড়িবে | এবং গঙ্গাসাগরসঙ্গমে মানব যে ফল প্রাপ্ত 
না। যথায় দেহত্যাগ করিলে প্রাণিগণের | হয়, ধর্মতীর্থেও সেই ফল পায়। বৃহস্পতির 
শিবদৃষ্টিপাত-বিশুক্ষ কশ্মবীজের আর অন্ধুর | সিংহরাশিস্থিতি কালে, নর্ম্মদা, সরশ্বতী এবং 
হয় না, হে বৃত্রবিনাশন! সেই কাশীতে | গোদাবরীতে নান করিলে যে ফল পাওয়া 
উপস্থিত হইয়া বৃত্রব্ধপাপক্ষয়ের নিমিভ্ত | যায়, ধন্মকপন্থানে সেই ফল প্রাপ্ত হয়। 
বিশ্বমুকিপ্রদাতা বিশ্বেশ্বরের আরাধনা কর। | মানস সরোবরে, পুদ্ধরতীর্থে এবং দ্বারকা- 
সহশ্রলোচন, বুহস্পতির এই কথা শুনিরা | সম্মিলিত সাগরে ন্নান করিলে যে ফল হয়, 
মহাপাতকবিনাশিনী কাশীতে অতি শীগ্গ আসিয়! | ধর্মনূপে স্নান করিলে তাহা হইয়া থাকে! 
উপস্থিত হইলেন। উত্তরবাহিনী গঙ্গা্চ নান | কাত্তিক পূর্ণিমায় সুকরক্ষেত্রে, চৈত্র-পুর্ণিমায় 
করিয়া ধর্মেশ্বর শিবের নিকটে থাকিয়া ব্রহ্নহত্যা | গৌরী মহাহ্ুদে, একাদশীতে শঞ্ছোদ্ধাবুতীর্থে 
অপনোদনের জন্য শিবের আরাধনা করিতে | স্নান করিলে যে ফল হয়, এই তীর্থে নান 
লাগিলেন। অনন্তর, ইন্দ্র একদা, মহাক্রদ্রন্ত্র] করিলে সেই ফল। গঙ্গা এবং ধর্কুপ এই 
জপ করত লিঙ্গমধ্যে সাক্ষাৎ ত্রিলোচনকে | ছই তীর্থে স্নানাভিলাধী নরগণের পিতৃগণ, 
দরশন করিনেন ; দেখিলেন, স্টাহার তেজে | পিগুদানের আশায় প্রতীক্ষা করেন। ব্রদ্ধার 
আকাশ উদ্দীপিত হইয়াছে । তখন বেদোক্ত | সমীপ, ধর্বেশ্বরের সম্মুখ, ফ্ততীর্থ এবং 
কুদ্রনৃক্ত দ্বার! অনেক প্রকারে তার স্তব ইন্দ | ধর্মন্ূপ পিতগণের আনন্দস্থান। মানব, ধর্ম 
করিলেন । অনন্তর, শিব, সেই লিঙ্গ হইতে বপে স্নান করিয়া .পিতগণের তর্পণ করিলে, 

নিক্্রান্ত হইয়া বলিলেন, হে ধম্মুপীঠে অবস্থিত, | গয়াতে গিয়া পিউগণের তদধিক আনন্দাবহ 
সুব্রত, শচীপতে! আমি প্রসন হইয়াছি, ; কাধ্য কি করিতে পারে ? পিতগণ, গল্পায় পিওু 
বরপ্রার্থনা কর, কি দিব শীন্প বল। কৃত্রঘাতী | দিলে যেরূপ তপ্ত হন, ধর্মবতীথে পিও দিলেও 
ইন্জ, দেবাদিদেবের রর প্রেমপূর্ণ বাক্য শ্রবণ | সেইরূপ তৃপ্ত হন, ন্যনাধিক্য নাই। যে 
করিয়া তাহাকে এই কথা বলিলেন, “হে | সকল সন্তানের ধন্মতীর্থে পিতকার্ধ্য করিয়া 
সর্বজ্ঞ! আপনার অবিদিত কি আছে % অন- | পিতধণ হইতে নিক্তি পাইয়াছে, তাহারাই 
সুর, ঈশ্বর ধর্্পীঠনিষেবণ প্রযুঞ্ত ইন্দ্রের প্রতি | ধন্য, তাহারাই পিতৃভক্ত এবং তাহারাই 
কুপ' পরব্শ হইয়া, তথায় তীর্থ (কপ) নিপ্পা | পিতলোকের প্রীতি-সম্পাদক। ইন্্র সেই 
দন পুর্্বক বলিলেন, এইখানে স্নান কর। ইন্দ্র | তীর্থের প্রভাবে ক্ষণমধ্যে নিষ্পাপ হইলেন। 
তথায় ন্নানমাত্রে ক্ষণমাল মধ্যে দিবাগন্ধসম্পন্ন | অনন্তর দেবদেবকে প্রণাম করিয়া অমরাবতীতে 
হইলেন এবং শতঘজ্ঞোপার্জিতা পুর্ভন মনো- | গমন করিলেন। হে কুন্তযোনে ! সেই ধর্ম 
হর কাঙ্সি প্রাপ্ত হইলেন! অনন্তর নারাদাপি | তীর্থের অপার মহিমা ! সেই ধর্মবকুপে অত্ম- 
সুনিগণ । সেই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া পাপহারী | প্রতিবিন্ন নিরীক্ুণ করিলেও শ্রাদ্ধদানের ফল- 

রে সহর্ধে দ্ধান করিলেন, দিব্যগণের : প্রাপ্তি হয়। মানব তথায় পিতৃগণের শ্রীতির 



একাশীতিতম অধ্যায় । 

. জীন্যা কুড়িটা কড়িযাত্র প্রদান করিলেও ধর্ম 

পীঠের প্রভাবে অক্ষয় ফলপ্রাপ্ত হয়। যে 
ব্যক্তি তথায় ব্রাহ্মণ, যতি অথবা তপস্বীদিগকে 
ভোজন করায়, তাহার প্রাতি অন্নকণায় সম্পূর্ণ 
বাজপেয়ফলপ্রাপ্তি হয়। ইন্দ্র তথা হইতে 
অমরাবতীতে গিয়া দেবগণসমক্ষে কাশীর 
ধন্মপীঠের মহামাহাত্ম্য বর্ণন করিলেন। ইন্দ্র, 
পুনরায় দেবত! ও মুনিগণের সহিত আনন্দ- 
কাননে আসিয়া লিঙ্গস্থাপনা করিলেন। তার- 
কেশলিঙ্গের পশ্চিমে ইন্দেশ্বর নামে বিখ্যাত 
লিঙ্গ আছেন, সেই শিবপিঙ্গের দর্ণনে মনুষ্য 
ইন্সলোক প্রাপ্ত হয়। ইন্গেশ্বরের দক্ষিণে 
স্বয়ং শচীর প্রতিষ্ঠিত শচীশলিঙ্গ অবস্থিত ! 
শচীশলিন্দের পুজা করিলে স্ত্রীগণের অতুল 

গ্য লাভ হয়। শচীশ্বরলিঙ্গের সমীপে 
বহুসৌধ্যসমৃদ্ধিপ্রদ রস্তেশ্বরলিঙ্ন অবস্থিত। 

ইন্সেশ্বরলিঙ্গের সমীপে লোকপালেশ্বর নামে 
আর এক লিঙ্গ আছেন; লোকপালেশ্বরলিঙ্গের | 
পূজা করিলে, লোকপালগণ প্রসন্ন হহয়া 
সমদ্ধি প্রদান করেন । ধঙ্মেখরলিন্গেন্ন পশ্সিম- 
দিকে ধরণীশ নামে বিখ্যাত লিঙ্গ আছেন ; 
তাহার দর্শনমাত্রে রাজ্য এবং রাজকুলাদিবু 
মধ্যে ধৈধ্যলাভ হয়। ধন্মেখরের দক্ষিণে 
তত্বেশ নামে বিখ্যাত পরম লিঙ্গ অবস্থিত, 
মানবগণ তাহাকে পুজ। করিবে; গেই লিঙ্গের 
সম্পূর্ণরূপে পুজা করিলে তত্বজ্ঞান হয়। 
ধর্মেশলিঙ্গের পূর্বদিকে অবস্থিত বৈরাগোশ- 

৩৩৬১. 

অআবণ করিলে মানব আরু সংসারসাগরে নিমগ্ন 
হয় না। এই স্থলে কদম্বশিখর নামে বিন্ধ্য- 
গিরির প্রকাণ্ড প্রত্যন্ত পব্বত আছে! তথায় . 
দমরাজার পুত্র দুর্দম নামে অজিতেন্রিয় রাঙ্গা, 
পিতার মৃত্যুর পর রাজ্য পাইয়৷ কামমোহ 
বশতঃ পুরবাসিগণের পুরক্ধীদিগকে বলপুক্কক 
হরণ করিতে লাগিল। অসাধুগণ তাহার প্রিয় 
হইল, সাধুগণ অপ্রিয় হইল। সে অদগ্যু- 
দিগকে দণ্ড দিতে ল।গিল, দপ্াহ্দিগের প্রাতি 
দণ্ডদানে পরাজুখ হইল। সেই রাজা ব্যাধ- 
গণের সহিত মিলিত হইয়৷ স্্দা মৃগয়া 
করিতে লাগিল, সবূরুদ্ধিদাতা ব্যক্তি দিগকে 
আপনার রাজ্য হইতে নির্বাদিত করিয়া 
দিল। ছুর্দম, শুদর্দিগিকে ধশ্মাধিকারী করিল, 

্রাঙ্গণ্জগের করগ্রহণ *করিল। পবদারে 
সন্তই সেই রাজা আপনার পত্বীগণের প্রতি 
বিমুখ হইল। ছুঃখাস্তকারী সর্দ্পাপহারী, 
সন্্দাভীষ্ইদায়ী, জগতের সার, সকলের নাথ, 
দেবদেব হরিহরকে কখন সে পূজা করে নাই। 
দুদ নামে উপাল ঙগীয় প্রজাগঞ্শর অলময়ে 
ক্ষয়ের জন্য যেন আর এক ধৃমকেতুর গ্ঠায় 

উথ্িত হইল। একদা পাপৈশ্ব্ধাসম্পন্ন ব্যমন- 
বিমোহিত দেই রাজা, অশ্বারোহণে গৃষ্টির 
(একবার প্রহ্নুতা গাভী) পশ্চাৎ অনুমরণ 
করত ব্যাধগণের সহিত অরণ্য মধ্যে প্রবিষ্ট 

| হইল। তার পর ধনুদ্রর অশ্বারূঢ় অবনীপতি 
দু্দম দৈবযোগে একাকী আনন্দকাননে প্রবিষ্ট 

লঙ্গের পুজা করিবে সেই লিঙ্গের স্পর্শ | হইল। অনন্তর রাজ! ছুর্দম, সুচ্ছায়াসম্প্ন 
করিলেও হৃদয়ের নির্বরৃতি লাভ হয়। ধন্মে- সুবিস্তুত ফলহীন বৃক্ষমূহ সন্দ্বত্র অবলোকন 
শ্বরের ঈশানকোণে সব্প্রাণিগণের জ্ঞানপ্রদ | করিস! যেন শ্রমহীন হইল । বুক্ষগণ রাজাকে 

জ্ঞানেখরলিঙ্গ অবস্থিত। মঙ্গলময় ধন্মেশ্বর 
লিঙ্গের উত্তরদিকে প্রশ্বধ্যেশলিঙ্গ অবস্থিত। 
প্রশ্বধ্যেশলিজের দর্শন মাত্রে মানবগণের 
মনোভীষ্ শ্রশ্বধ্য লাভ হয়। হে কুম্তযোনৈ! 
এ সকল লিঙ্গ সাক্ষাৎ পঞ্চব্রত্বরূপ ৷ মনুষ্য 
ইহাদিগকে সেবা করিলে অবশ্ত নিত্পদ 
প্রাপ্ত হয়। হে মুনে! তথায় আর একটা 
ঘটনা হইয়াছিল, বলিতেছি শ্রবণ কর: ইহা! 

পল্লনব্যজনের সুগন্ধ সুশীতল হুমন্দ উত্তম 
সমীরণে ব্জন করিতে লাগিল। সেই বন- 
দর্শনে রাজার আজন্মসঞিত খেদ দূর হইল, 
কেবল মগয়াজনিত খেদ তাহার দর হইল না। 
রাজা, বনমধ্যে মহারত্বমালাকার আত্বিতীয় 
আকার সদৃশ, "মস, আকাশচুম্বী প্রাসাদ 
অবলোকন করিল। অনন্তর সেই রাজ! অতি 
বিশ্বা সহকারি অশ্ব হইত .. আরুতরখ পর্র্বক 



৩)৬খ, 

ধর্মবেশমণ্ডপে প্রবিষ্ট হইয়া আপনার প্রশংসা 
করিতে লাগিল, আমি ধন্য হইলাম; 
আমি প্রসন্ন হইলাম; আমার নয়নযুগল 
আজ ধন্ঠ হইল; আগ্গিকার দিন ন্ট, 
যেহেতু আমি আজ এই স্থান অবলোকন 
করিলাম। ধরন্মপীঠের প্রভাবে জ্ঞান প্রাপ্ত 
হইয়া রাজা পুনরায় আত্মনিন্পা আর্ত 
করিল। আমায় ধিক! আমি দুর্জন-সংসর্গে 
সজ্জনসন্গ পরিত্যাগ করিয়াছি ; আমি প্রাণি- 
গণের উদ্বেগকারী, আমি যুঢ়, আমি প্রজা- 
গীড়নে পণ্ডিত; আমায় ধিকা। আমি 
পরদার, পরদ্রব্য হরণ করিরা আপনাকে সুখী 
বলিয়া বিবেচনা করি! আজ পধ্যন্ত আমার 
জন্ম বিফলে গিয়াছে, আমি অতি অপধুদ্ধি ; 

যেহেতু ঈদৃশ ধর্মস্থনি সকল কোথাঞ্জ দেখি 
নাই। রাজা ছুর্দাম এইরূপে ব্ছু আয্মশিন্দা 
করিয়! ধর্বেথর প্রহ্বকে প্রণাম পুর্বাক অগ্থা- 
রোহণে স্বরাজ্যে গমন করিল। অন্ডর 
রাজা পরম্পরাগত প্রাচীন অমাত্যগণকে 
আহ্বান করিস, নবীন মন্ত্রীরিগকে দূর করিয়া 

দিল, পৌরগণকে আহ্বান করিল, তাহ্গণ- 
গণকে প্রণাম করিয়। তাহাধিগকে বুভি প্রদান 
করিল; প্রজাগণকে ধন্মে স্থাপন করিল। 
সেই রাজা দপ্ডার্ৃদিগকে দণ্ড দিল, সাপুগণকে 
পরিতুষ্ট করিল। অনন্তর রাজ্যভার প্ত্রে 
প্রদান করিয়! বিষয়-বনিতাদিপরাজুখ হইয়। 
একাবী মঙ্গলবিকাশিনী কাশীতে সমাগত 
হুইল। অনন্তর ধন্বেশ্বরের আরাধনা কিয়! 
যথাকালে নির্ধ্াণ প্রাপ্ত হইল। সেই ছুর্দম 
পুন্বে তাদ্শ ভয়ঙ্কর ব্যক্তি থাকিলেও ধর্মে 
শ্বরের দর্শনমাত্রে জিতেন্্িয়শ্রেষ্ঠ হইল এবং 
অন্তে মোক্ষলাভও করিল। হে কুস্তযোনে! 
ধর্থেশ্বরের মাহাত্ম্য অল্পমাত্র আমি নিরূপণ 

করিয়াছি। ধর্েশ্বরের সম্পূর্ণ মাহাত্ম্য কে 
জানিতে পারে ? ধর্ষেশ্বরের এই উপাখ্যান 
যে নরোভম শ্রবণ করেঃ আজন্মসঞ্চিত পাপ 
হতে, কণমধ্যে তাহার মুক্তি লাভ হয়। 
ধীমান: স্রা্থদ বিশেষত: শ্রাদ্ধকালে এই 

কাশীখণ্ড। 

ধর্্বেশের উত্তম উপাখ্যান শ্রবণ করাইবেন, 
তাহাতে পিতৃগণের তৃপ্তি হইবে। কাশীর 
দুরে থাকিয়্াও হুবুদ্ধি ব্যক্তি, এই ধন্মাখ্যান 
শ্রনণ করিলে, সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া 
অন্তে শিবপুরে গমন করে। 

একাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮ ॥ 

দ্বাশীতিতম অধায় । 

বীরেশ্বরাবিতর্ভাব | 

পার্বতী কহিলেন, হে মহেশ্বর! বীরে- 
শ্বরের বিপুল মহিমা ওনিতে পাই; এমন 
কি, কত শত শত নর তাহার প্রসাদে পরম 
সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। এক্ষণে, আশুসিদ্ি- 
দাতা সেই বীরেখর-লিঙ্গের কিরূপে কাশীতে 
আবির্ভাব হইল, হে জগংপতে! তাহা 
আমায় ব্লুন। মহেশ্বর বলিলেন, হে মহাঁ- 
দেবি! বীরেশ্বরের পরম আবির্তাবকথা শ্রবণ 
কর। অয়ি শিবে! ইহা গুনিলে মনুষ্য 
বিপুল পুণ্য প্রাপ্ত হয়। হে শিবে! অমিত্র- 
জিং নামে একজন পান্মিক, সত্যপ্রতিজ্ঞ 
প্রজারঞীনপর, যশশ্বী, বদান্ত, স্ববুদ্ধি ও 
ব্রাহ্মণসেবী রাজা ছিলেন। তাহার মস্তকস্থ 
কেশকলাপ অবভৃথন্নানে সর্বদাই আর্ত 
থাকিত। তিনি বিনীত, নীতিজ্ঞ, সকল কন্বে 
দক্ষ, বিদ্যাাগরের পারদ, গুণসম্পন, গুণি- 
গণ্রে প্রিয়, কৃতজ্ঞ ওঁ মধুরালাপী৷ ছিলেন। 
তিনি পাপকার্্য হইতে বিরত ছিলেন। 
সাহার বাক্য সত্য ও পরিমিত ছিল। তিনি 
শৌচের আবাসভুমি, জিতেক্দিয়, নিরাক, 
ুদ্ধুমে শক্রগণের কৃতান্তম্বরূপ ও সতাস্থলে 
ধিগ্গজ পণ্ডিত ছিলেন। কামকেলিশাস্তে 
তাহার অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি যুব! হইলেও 
বুদ্রজনের প্রিয় ছিলেন। তিনি ধঙ্বোর জন্য 
অর্থসংগ্রহ করিতেন। তাহার সৈন্ত ও 
হস্ত্যশ্বাদি বাহন অপরিমেয় ছিল। তিনি 
সৌম্যদর্শন, রূপবান, মেধাবী, সৎপুত্রসম্পন্ন, 



ঘবাশীতিতম অধ্যায় । 

স্থির, ধীরপ্রক্তি, দেশকালজ্ঞ, মান্তব্যক্তির 
সম্মাননাকারী ও সর্বথ। দৌষবর্তিত ছিলেন। 
তিনি বাহদেবের চরণধুগলে চিত্ত সমর্পণ 
করিয়া, অগ্রতিহতপ্রভাবে নির্বিবাদে রাজ্য 
করিয়াছিলেন। তাহার রাজ্যশাসনকালে অতি. 
বৃষ্টি প্রভৃতি ঈতিভয় ছিল না। বিষু'ভক্তি- 
পরায়ণ শ্রীমান্ অমিত্রজিং সমস্ত গ্রশ্বধ্য ও 
ভোগরাশি বিস্থকে উৎসর্গ করিয়া ভোগ 
করিতেন। সেই মহাভাগ্যশালা রাজার রাজ্য- 
মধ্যে প্রতি পদক্ষেপে উচ্চ বিষুমন্দির প্রৃতি- 
গুহসংলগ্ন ছিল। তাহার রাজ্যমধ্যে সর্ব্বত্র 
প্হে গোবিন্দ হে গোপ, হে গোপাল, হে 
গোপীজনের চিজচৌর, হে গদাপাণে, হে 
গুণাহীত, হে গুণাট্য, হে গরুডধধজ, হে 
কেশিদ্ত্দন, হে কৈটভারাতে, হে কৎসা'র, 
হে কমলাপতে, হে কৃষ্ণ, হে কেশব, হে নলি- 
নাক্ষ, হে মৃত্যুভয়নাশন, হে পুরুষোভ্তম, হে 

পাপারে, হে পুণুবীকলোচন, হে গীতকৌষেয়- 
বসন, হে পদ্ননাভ, হে পরা্পর, ভে 

জনার্দন, হে জগন্নাথ, হে জাহুণীজল-জশজ- 
নিধান, হে জীবের জন্মরেেশহারিন, হে যন্ত- 
কারিগণের পাপনাশন, হে শ্রীবৎসান্কিত- 
বক্ষুস্থল, হে শ্রীকান্ত, হে শ্রীকর, হে 
শ্রেয়োনিধে, হে শ্রীরঙ্গ, হে শ্গপাণে, ছে 
শৌরে, হে শীতাংগুলোচন, হে দৈত্যারে, হে 
দানবরিপো, হে দামোদর, হে হ্রত্তক, হে 
দেবকী্দয়ানন্দ, হে দন্দশৃকেশ্বরেশয়, হে 
বিষে, হে বৈকুঠাঞ্জিয়। হে বিছ্রএবহ, হে 
বিশ্ষকুসেন, হে বিরাধারে, হে বনমালিন, হে 
বনপ্রিয়, হে ত্রিবিক্রম, হে ভ্রিলোকীপতে, হে 
চত্রপাণে, হে চতুর্ভুজ--” ইত্যাদি মণুরিপুর 
পবিত্র মধুর নাম প্রতিগৃহে বালক, বৃদ্ধ, স্্ী 
ও গোপাল মুখে উচ্চারিত হইতে শ্রুতিগোচর 
হইত। প্রতি গৃহে তুলসীকানন বিরাজমান 
ছিল। চিত্রকরনিন্মিত কমলাপতির পবিত্র 
বিচিত্রচরিত্র সৌধভিভিতে পরিদৃশ্তমান হইত। 
হরিকথ। ভিন্ন অন্ত কথ! শ্রবণপথের পথিক 

হইত না। ভগবান্ হরির নামগন্ধ আছে 

৩৬৩ 

বলিয়৷ ব্যাধগণ সেই রাজার ভয়ে হরিণদিগকে 
বধ করিত ন!; সুতরাং সেই হরিণগণ অরণো 
নুধে বিচরণ করিত। কোন ব্যক্তি মতস্ত- 

মাংসাশী হইলেও তাহার ভয়ে মস্ত, কুম্দ বা 
ব্রাহ বধ করিত না। মেই অমিত্রজিৎ রাজার 
রাজামধ্যে একাদশী তিথিতে হছুর্ধপোষ্য বালকে- 
রাও স্তন্তপান করিত না, মনুষ্যের কথা দূরে 
থাক, পশু পর্যন্তও তৃণাহার পরিত্যাগ করিয়া 
উপবাসী থাকিত। তাহার রাজ্যশাসন কালে 

পুরবাসিবর্গ মহামহোৎ্সবে গ্রিবাসর যাপন 
করিত। যে ব্যক্তি বিছুব্তক্তিশুন্ত, তাহারই 
তিনি প্রাণদণ্ড ও অর্থদণ্ড বিধান করিতেন। 
তদীয় রাজ্যে অস্ত্যঙ জাতিও বিষুমন্ত্রে দীক্ষিত 
হইয়া শঙ্খচক্রধাবুণপুর্ধক দীক্ষিত ব্রাহ্মণের 
স্তায় শোভা ধারণ করিস্তি। লোকে প্রতিদিন 
যে সঁধস্ত শুভকম্ম করিত, তাহার নিষ্ষামভাবে 
সেই সমুদয় কম্মুকল বাহুদেবে অর্পণ করিত। 
পরম আনন্দস্বরূপ ভগবান্ মুকুন্দ ব্যতীত 
তাহাদিগের জপনীর, নমগ্ত ও আরাধ্য আর 

কোন দেবতা ছিল না। সেই রাজার কষ্ণই 
পরম দেবতা, কুদ্*ধই পরমগতি পরম 
বন্ধু ছিলেন। এইরূপে নুপতি অমিত্রজিৎ 
যথানিধি রাজ্য পালন করিতেছেন, ইত্যবসরে 
প্রীমান দেবধি নারদ তাহার সহিত সাক্ষাং- 
কারবাসনায় মমাগত হইলেন। রাজ। যথাবিধি 
মধুপন্কাধি দানে তাহার অর্চনা করিলে দেবাষ 
শাত্ন মেই অমিভ্রজিং রাজাকে বলিতে 
লাগিলেন,__হে নরপতে! তুমি ধন্ঠ, তুমি 
বূতার্থ, তুমি দেবগণেরও মান্য । যখন তুমি 
সপ্মভূতে ভগবান্ গোবিন্দকে দর্শন করিয়া 
থাক। হে রাজশ্রেষ্ট! যিনি বেদপ্রতিপাদ্য 
পুরুষ বিঞু।;) যিনি যজ্জেগর হরি; যিনি এই 
জগতের অন্তরাত্মা, হত্রা, কত্তী ও পালয়িতা; 
সেই বিঞু'ময় জগৎ, তুমি দর্শন করিয়া থাক,_ 
তোমার শুভদর্শনে আমি অদ্য পরম পবিত্র 
হইলাম। এই ক্ষণভ?র সংসারে, সর্ব- 
কল্যাণদাত৷ কমলাকীন্তের পাদকমলে ভক্ডি 
ভাবই একমাত্র সার পদার্থ আছে। যে 



৩৩৬৪ 

ধীদম্পনন ব্যক্তি অগ্ঠু সকলকে পরিত্যাগ 
করিয়া একমাত্র বিম্ুর আরাধন। করিয়া 
থাকে, তাহার সমস্ত পদার্থই হস্তগত হয়। 
যাহার বিযয়েন্দিয় সকল হৃীকেশের প্রতি 

. স্থিরভাবাপন, সেই ব্যক্তিই অতিচরল ব্রহ্গাণ্- 
মধ্যে ধৈর্ধ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মনুষা, 
ধন, যৌবন ও আমকে নলিনীদলগত জলবিন্র 
সায় অতি চঞ্চল বিবেচন। করিষা একমাত্র 
ভগবান অচ্যতের শরণাপন্ন হইবে। যে 
ব্যক্তি ভগবান জনার্দনের নাম মুখে উচ্চারণ 
ও ছদয়ে স্মরণ, করে, সে বাক্তি মনুষ্যরপী 
জনার্দন )--তাহাকে সর্বদা বন্দনা করা 
কর্তব্য! এই পৃথিবীতে অকপট ধ্যানযোগে 
শ্রীপতি বিষ্ুকে সাক্ষাংকুর করিয়া তোমার 
্যা় 'কোন্ ব্যক্তি ৪1 পুরুষোত্তম হইয়াছে ? 
হে ভূপতে! তোমার ঈতৃশ নিখুভক্কি দর্শনে 

সন্তূষ্টচি্ত হইয়। আমি এক্ষণে তোমার যে 
উপকার করিতে মানস করিয়াছি, তাহা 
বলিতেছি শ্রবণ কর। মলয়গন্ধিনী নামে 
এক মালা বিদ্যাধরের কন্তা পিতার উদ্যানে 
ত্রড়া'কাঁরতেছিল, এমন সময়ে, কপালকেতর 
পুত্র কঙ্ধালকেতু নামক এক অতি বলশাপা 
দানব তাহাকে হরণ করিম! লইয়া যায়। 
আগামী ভতীয়। তিথিতে তাহার পাণিগ্রহণ 
হইবে। সে এক্ষণে পাতালে চম্পকাবতী 
নগরীতে অবস্থান করিতেছে। আমি হাট- 
কেশখবরের নিকট হইয়া আগিতেছি, ইত্যবসরে 
সেই কন্তা, সাশ্রনয়নে ক্রন্দন করিতে করিতে 
আমাকে দেখিয়া প্রণামপুব্বক যাহা বলিয়াছে, 
তাহা৷ শ্রবণ কর? “হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আমি বাল্য- 
ক্রীড়ায় নিরত ছিলাম, এই: অবকাশে কস্কাল- 
কেতু আমায় গঞ্ধমাদন পঞ্ধত হইতে হরণ 
করিয়া! এই স্থানে আনয়ন করিয়াছে। যুদ্ধে 
অন্তবিধ অস্ত্রের আঘাতে সে অজেয়; কেবল 

মাত্র পুন্ঃপুনঃ ত্রিশুলাঘাতে তাহার মৃত্যু 
হইবে, অন্তথা--নহে। সেই দানব জগৎ 
জ্লাকুল করিয়া নির্ভয়ে অন্ীত্র নিদ্রা যাইতেছে । 
খদি কোণ কৃতজ্ঞ ব্যক্তি সেই ব্রিশৃলাধাতে 

কাশীখণ্ড। 

এই ছৃষ্ট দানবকে বিনাশ করিয়া! আমাকে 
সদ্য লইয়া! যান, তাহা হইলে তাহার ভাল 
হইবে! হে ব্রক্মচারিন্! যদি আপনার উপ. 
কার করিবার বাসন! থাকে, তবে ছুষ্ট দানব 
হইতে আমায় রক্ষা করুন। হে মহর্ষে! 
দেবী ভগবতী আমায় এই বর প্রদান করিয়া- 
ছেন যে, হে পুত্রি! তোমাকে একজন 
বিষুণভক্ত বুদ্ধিমান্ যুবক তৃতীয়! তিথির মধো 
বিবাহ করিবে। যাহাতে ভগবতীর এই বাক্য 
| যথার্থ হয় আপনি তত্বিষয়ে নিমিতমাত্র 
হউন,_তজ্ন্ত চেষ্টা করুন।» হে রাজন্! 
তাহরে এই বাক্য শুনিয়া আপনাকে ধীসম্পন্ 
বিষুবভক্ত-মুবক দেখিয়া আমি তবৎসমিধানে 
উপস্থিত হইয়াছি। অতএন, হে মহাবাহে! ! 
কাধ্যসিদ্ধির জন্য সতর প্রস্থান করুন ও দু 
দানবকে বধ করিয়া কল্যাণী মলয়গন্ধিনীকে 
আনয়ন করুন। হে নরেশ্বর! সেই বিদ্যা- 
ধরী আপনাকে দেখিবামাত্র পার্বতী বাক্য 
স্মরণ করিয়া! অবলীলাক্রমে ছুরাআ্ার বিনাশ- 
সাধন করিয়া দিবে। তখন মহষি নারদের 
এই বাক্য শুনিয়া রাজ! অমিত্রজিৎ বিদ্যাধর- 
কন্ঠালাভের জন্ত অতীব চঞ্চল হইলেন এবং 
চম্পকাব্তী-নগরে গমনের উপায় জিজ্ঞাসা 
করিলেন। হে গিরীন্দ্কণ্তে ! পুন্রায় নারদ 
সেই রাজাকে বলিলেন,_হে রাজন! পুণি- 
মাদিনে পোত আরোহণ করিয়া সমুদ্রে শীঘ্র 
উপস্থিত হইলে তুমি দেখিবে, একটা রথের 
উপর কল্পধুক্ষ রহিয়াছে”, তছুপরি কোন দিব্যা- 
ভান! দিব্যপধ্যক্কে নি্ষ হইয়া বীণ! লইয়া 
মধুর স্বরে এই গান করিতেছে যে, “মানব 
দৈবশূত্রনিযঞ্্রিত হইয়া ন্বরুত শুভাশুভ কাধ্যের 

ফল অবশ্য ভোগ করিয়৷ থাকে"। এই গান 
গাহিয়া সেই দিব্যকন্তা, বৃক্ষ, রথ ও পধ্যঙ্কের 
সহিতে ক্ষণকাল মধ্যে সমুদ্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ 

করিবে। হে রাজন! যজ্জবারাহ যেমন 
পৃথিবীর অনুসরণ করিয়াছিলেন, তদ্রপ আপ- 
নিও নিঃশঙ্কচিত্তে পোত হইতে মহাসমুদ্রে 
তাহার অনুসরণ করিলে, পাতালে সেই কন্তার 



দ্বানীতিতম অধ্যায় । 

সহিত পরম রমনীয় চম্পকাবতী নগরী দেখিতে 
পাইবেন। বিধিনন্দন এই কথা বলিয়া অন্ত- 
হিত হইলেন। রাজ]ও সমুদ্রে উপস্থিত হইয়া 

৩৬৫. 

অনন্তর সায়ংকালে তীধ্পাকৃতি দানব যমে- 
রও ভীতিজনক ত্রিশূল হস্তে ধারণ করিয়া 
উপস্থিত হইল। সেই দানব আসিয়! প্রলয়- 

কথিত মত দর্শন করিয়া সমুদ্রমধো প্রবেশ কালীন মেখব গতীর স্বরে মদঘুর্ণিতলোচনে 
পূর্বক সেই নগরীতে সমাগত হইয়া, ত্রিজগ- 
তৈর একমাত্র সৌন্দ্ধ্যলক্ষমীর স্ঠায় সেই 
বিদ্যাধরকন্তাকে দেখিলেন ও দেখিয়! মনে মনে 
তর্কবিতর্ক করিতে লাগিলেন, এই কন্ঠা কি 
আমার নধনোংসবদাফিনী পাতালের অধি- 

দেবতা? অথবা ভগবান বিষ্ণু, ব্রহ্মার সৃষ্টি 
অপেক্ষা! উত্তম করিয়৷ ইহাকে স্থজন করিয়া- 
ছেন? কিংবা নিশাকর কান্তি, নানীমুত্তি ধারণ 
করিয়। অমাবস্যা ও রাহুর ভয়ে এই পাতাল- 
তলে নির্ভয়ে অবস্থান করিতেছে? এইরূপ 
বিতর্ক করিয়া রাজা তাহার নিকট গমন করি- 
লেন। অনন্তর সেই কন্তা অতি মধুরাক্ুতি, 
তুলমী মালায় শোভিত বিশালবক্ষঃস্থল, হস্মদ্য়ে 
শঙ্খ চক্র ও পদ্বধারী হরিনামাক্ষরন্থধায় ধৌত 

' দশনশ্রেণীম্পন্ন, স্বকীয় পান্স্বতীভক্তিবীজ 
হইতে উৎপন্ন বৃক্ষক্বমূপে সেই পুরুবকে দর্শন 
করিয়| প্লকিতশরার হইল । তখন দোলাপর্ধাঙ্ক 
পরিত্যাগ করিয়া লঙ্জাভরে 'পীবা অবনত 
করিয়া, অর্গকম্পন সংবরণপুর্বক রাজাকে 
বলিল, হে মধুরাকৃতে ! এই অভাগিনীর চিত্ত 
আকর্ষণ করিয়া কে তুমি এই যমপুরীতে 
আসিয়াছ ? হে সৌম্য! কঠোর মনুষ্যাকুতি, 
পরশক্ত্রে অবধ্য, সেই দুরাত্মা দানব কগ্কালকেতু 
ত্রিভ্বন পর্ধ্যাকুল করিষী যাবং না আইসে, 
তাক *এই শস্বাগারে গহ্বর মধ্যে লুকাইয়া 
থাকত । পান্দতীর বরে আমার কন্টাব্রত নই 
হয় নাই। পরশ্ব আগামী ততীয়৷ তিথিতে 
সেই দুরাত্মা আমার পাণিগ্রহ করিতে 
বাসনা করিয়াছে, কিন্তু মীর শাপে সে 
গতজীবন হইবে। হে যুবক! তুমি তাহার 
ভয় করিও না। তোমার কাঁধ্য অচিরে 
সিদ্ধ হইবে । বিদ্যাধরী এই কথ। বলিলে, 
সেই বীর মহাবাহু রাজা, দানবের আগমন 
প্রতীক্ষায় শন্ত্রাগারে লুকাইয়! রহিলেন। 

বিদ্যাধরীকে বলিতে লাগিল, অয়ি বরবর্ণিনি ! 
এই দিব্য রত্রাশি গ্রহণ কর; পরশ্ব পাণি- 
গ্রহণ করিলে তোমার কন্তাব্রত অপনীত 
হইবে হে হ্ুন্দরি! তোমায় প্রভাতে 
অসুত দাসী প্রদান করিব। শত শত অনুরী, 
হুরী, দানবী, গন্ধববী, কিন্নরী,ও মানুষী,_- 
ছয় শত বিদ্যাধরী, যক্ষিণী ও নাগকন্তা।__. 
আটশত রাক্ষপী এবং শত অপ্সরা তোমার 

পরিচারিকা হইবে। অগ্জি মনখ্ষিনি! আমায় 
বিবাহ করিলে ইন্দাদ্ি দিকৃপালের গৃহে যাবৎ 
সম্পত্তি আছে, সেই স্দয়ের তুমি অধি- 
কারিনী হুইবে। তুমি আমার সহিত দিব্য 
ভোগে থাকিবে। আহা! কখন্ সেই পর্ব 
হইবে, যেদিন বিবাহ হইলে তোমার অঙ্গম্পর্শে 
হৃখধারায় নিমগ্ন হইয়া পরম আনন্দ ভোগ 
করিব! আমি জদয়ে যে সমস্ত মনে 
চিরকাল পোষণ করিয়া আমিতোগি, পর্ব 
তোমার সঙ্গমে তাহা চরিতার্থ করিব। অয়ি 
মগনয়নে! ইন্দজাদি দেবগণকে ঘুদ্ধে পরাস্ত 
করিয়া তোমাকে ত্রিজগতের এ্রশখ্ব্ধ্য সম্পত্তির 
অধিকারিণী করিব। এইরূপ প্রলাপের পর 
নরমাংস ভক্ষণে প্রসন্নচিন্ত সেই দানব স্বকীয় 
ত্রিশুল ক্রোড়ে রাখিয়। নির্ভয়ে নিদ্রাগত হইল । 
সেই বিদ্যাধরকুমারী, ভবান্গীর বর স্মরণ 
করিয্না ও প্রমত্ত দানবকে অতি নিঃশঙ্গে নিদ্রিত 

দেখিয়া, সর্কবালনুন্ধর সেই নরবরকে “ছে 
বিধু্ভভিকুতত্রাণ! জীবিতেশ্বর! এই সচ্যো- 
ধন পুর্ববক ডাকিয়া তদীয় অঙ্গ হইতে ত্রিশুল 
লইয়! তাহা গ্রহণ করিতে ও ঝটিতি তাহাকে 
বধ করিতে বলিল। তখন মহাবাহু রাজ! 
অমিত্রঞিৎ, সেই কন্তার হস্ত হইতে ত্রিশুল 
লইয়া তাহাকে .অভয়ন্সন করিয়া আনন্দে 
ভীষণ গর্জন করিতে লাগিলেন। তিনি বামঞ্ 
পাদ দ্বারা ভাহাকে প্রহার করিয়া, চিতে জগৎ” 
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রক্ষাযণি চক্রপাণি হরিকে ম্মরণ পুর্ববক নির্ভয়ে 
বলিলেন, রে দুর্ব্ত ! কন্তাধ্ষণেচ্ছু দানব! 
উঠ; আমার সহিত যুদ্ধ কর। আমি নিদ্রিত 
শত্রকে আঘাত করি না। এই কথা শ্রবণে 
সেই দানব সসম্ত্রমে উঠিয়া, “অফ়ি কাস্তে! 
আমার ত্রিশূল দাও” ইহা! বারংবার বলিতে 
লাগিল। প্ঘমপুরীতে এ কে আসিয়াছে ? 
কাহার উপর আজ কৃতান্ত কুগিত হইয়াছে? 
কাহার পরমায়ু ক্ষয় হইয়াছে ?_যখন সে 
আমার কাছে' অসিয়াছে। এব্যক্তি আমার 
প্রচণ্ড ভুঁজকতুয়ন অপনয়নের বোগ্য নহে। 

অফ হুন্দরি! ইহাকে তুচ্ছ মনুষ্য দেখি- 
তেছি। তবে ত্রিশুলে কাজ নাই; তুমি ভীত 
হইও না, কৌতুক দর্শন কর, এ বাক্তি 
এক্ষণেই আমার +ক্ষ্য ভইনে। স্বয়ং কাল 
আম! হইতে ভীত হুইয়। উপঠোকনরূপে 

ইহাকে নিশ্য় প্রেরণ করিয়াছে ।” ইহ। বলিয়।, 
সেই দানব রাজার পাষাণবৎ কঠিন জদয়তলে 
মুগ্িপ্রহার করিল। রাজা, ভগবান্ চত্রপাণির 

এ কৃপায় শ্বল্পমাত্রও বেদন। প্রাপ্ত হইলেন না 
বরং ভীহীর হস্ত, নাথ প্রাপ্ত হইল। অনন্তর 
রাজা কুপিত হইয়! তাহার ব্দনমগ্ডলে চপেট।- 
ঘাত করিলেন। তাহাতে সেই মহাবলিষ্ 
দানব, ঘ্র্ণিতমস্তক হইয়া, ভঁতলে পতিত | 
হইল। তৎক্ষণাৎ উখিত হইয়া, ধৈর্য অব- 
লন্বন পূর্বক বলিতে লাগিল,_আমি এক্ষণে 
তোমার তত্ব জানিতে পারিয়াছি;_তুমি 

মনুষ্যরূপী চতুর্ভূজ, ছি্প্রাপ্ত হইয়া! আমাকে 
বধ করিতে আসিয়াছ। হে মধুরিপো ! যদি 
তুমি বলবান্ বলিয়৷ পরিচয় দিতে চাও, তবে 
এই মহাশৃল পরিত্যাগ করিয়া, আইস, আমার 
সহিত যুদ্ধ কর। তুমি কপটরূপে কৈটভ 
প্রভৃতি বলবান্ অন্ুরগণকে যুদ্ধে বিনাশ করি- 
য়াছ। তুমি কপটবামনমুত্তি ধারণ করিয়া 
বলিরাজকে পাতলে লইয়৷ ণিয়াছিলে। তুমি 
নৃসিংহমুর্তিতে হিবণ্যকশিপুকে বধ করিয়াছ। 

«' ছুমি শ্রীরামরূণে লক্ষেশ্বরকে নিপাত করিয়াছ। 
তুমি গোপালবেশে কংস প্রভৃতি অনুরগণকে 

কাশীখণ্ড 

বিনাশ করিয়াছ। তুমি মোহিনীমুত্তি ধারণ 
করিয়া অন্থরগণকে প্রতারণাপুর্ববক অমৃত 
হরণ করিয়াছিলে ৷ তুমি কুম্মাদিরূপে শঙখাদি 
অহুরগণের নিধন সাধন করিয়াছ। হে 
মায়াবিশ্রেষ্ঠ, সব্বাস্তধামিন, মাধব! তুমি 
শুল পরিত্যাগ করিলে আমি তোমাকে ভয় 
করি না। অথবা এইব্ূপ কাতরোক্তি নিপ্র- 
য়োজন। বলে কি ছলে, তোমার হস্তে মৃত্যুই 
শ্রেয়ঙ্কর। আমি জানি, তুমি কদাচ ত্রিশুল 
ত্যাগ করিবে ন।, আমিও তোমাকে রণে পরাস্ত 
করিতে পারি না। অদ্য প্রাতে আমায় £ 
অবশ্ত মরিতে হইবে। এই বিদ্যাধরকন্ার 
সতীত্ব অক্ষু্ আছে, ইহাকেও সাক্ষাৎ লক্ষ্মী 
বোধ করিবে; আমি তোমার জন্তই ইহাকে 
রক্ষ। করিয়াছি। এই কথ! বলিয়া সেই দানব 
রাজার বক্ষ;স্থলে অতি নির্দয়ভাবে বামবাহু 

দ্বারা প্রহার করিল। রাজা সেই বিষম আঘাত 
মহ করিয়। ত্রিশুল উত্তোলন পূর্ববক তাহার 
মুখমণ্ডল লক্ষ্য করিয়া প্রহার করিলেন। 
তংক্ষণাং সেই আঘাতে দানব প্রাণত্যাগ 
করিল। এইরূপ রাজ। অমিত্রজিৎ। দেবগণের . 
সদরকম্পনকারী কঙ্গালকেতুকে বধ করিয়া 
তদ্দর্শনে পুলকিতশরীরা বিদ্যাধরীকে বলিলেন, 
_অয়ি স্থশ্রোণি! আমি মহষি নারদের 
বাক্যানুসারে তোমার বাস্থিত কাধ্য করিলাম, 
এক্ষণে আমায় কি করিতে হইবে বল? তখন 

বিদ্যাধরী মলয়গন্ধিণী তাহার বাক্য শুনিয়। 
ধলিতে লাগিল,_স্কে বীর, উদারমতে ! জীবন- 
দাত! আপনি শিজ প্রাণ পণ করিয়। এই 
অদুষিত ঝুলাঙ্গনাকে রক্ষা করিয়াছেন, তবে 
“কি করিব” এই কথা৷ কেন জিজ্জাসা করিতে- 
ছেন? কন্ঠা এইরূপ বলিতেছে ইত্যবসরে 
কামচারী মহষি নারদ, দেবলোক হইতে তথায় 
উপস্থিত হইলেন। তাহারা উভয়ে তাহাকে . 
দেখিয়! সন্তু হইয়! প্রণাম করিলেন, পরে 
সেই মুনি তাহাদিগকে আশীব্বা্দ পূর্বক 
বিবাহহৃত্রে আবদ্ধ করিয়৷ বিদায় দিলেন। পরে 
তাহারা নারদনির্দিষ্ট পথে প্রস্থান করিলেন। 



ত্র্যশীতিতম অধ্যায় 

 তদনন্তর মলয়গন্ধিনীর সহিত রাজা অমিত্র- 
জিৎ, বারাণসীপুরীতে উপস্থিত হইলে পুর- 
বাসিগণ মঙ্লাচরণ করিল। যে পুরী দর্শন 
করিলে মানব, কদাচ নরকে গমন করে না, 
যাহাতে ইন্দ্রাদি দেবগণ সহজে প্রবেশলাভ 
করিতে পায় না, যাহ! মোক্ষদায়িনী, যাহাকে 
স্মরণ করিলে মনুষ্য পাপপঞ্ষে লিপ্ত হয় না ও 
যাহীতে প্রবেশ করিতে পারিলে পাপরাশি 
আক্রমণ করিতে পারে না, সেই বারাণমী- 

উপুরীতে রাজা প্রবেশ করিলেন। সেই বিদযা- 
'্ধরকন্তাও পর হইতে সমদ্ধিশালিনী কাশীপুরী 
দর্শন করিয়! স্বর্গ ও পাতাললোককে ধিকার 
দিতে লাগিল । সেই বিদ্যাধরী, রাজা অমিত্র- 
জিংকে পতিলাভ করিয়| তারুশ আনন্দিত হয় 
নাই, পরমানন্দনিকেতন কাশীধাম দেখিয়। 
যাদৃশ আনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিণ। তাদৃশ পতি 
ও কাশীধাম লাতে সেই ঝিদ্যাধরী আপনাকে 
কৃতার্থ বোধ করিয়। পরম সুখে নিমগ্ন হইল। 
সেই রাজাও মলয়গন্ধিনীকে পত্রী লাভ করিয়। 
ধন্মপ্রধান কামসেবায় পরহৃখ লাভ করিলেন। 

* একদা] সাধ্বী পতিক্তিপরারণ। তদীয় মহিরী 

প্তিকে অসাধারণ বিপুস্ভক্ত দেখিঘ়। নির্ভনে 
বলিতে লাগিলেন,_-হে ভূপতে! যদ্দি আপ- 

নার অনুমতি হয়, তবে পুত্রফলপ্রদায়িশী 
আগামিনী অভীষ্টততীযা তিথিতে মহাত্রত 
অনুষ্ঠান করি। রাজ! বলিলেন,--হে দেবি! 
অভীষ্টতৃতীয়া৷ তিথিতে কি ব্রত করিতে হয়, 
সেই ব্রতে কোন দেবতষ্পজা করিতে হয়, 
তাহার * কলই বা কি? যে নারা পতি 
অনুমতি বিন! ব্রতা্দি কার্য অনুষ্ঠান করে, 

ইহজীবনে সে ছুঃখিনী হয় ও দেহান্তে নরকে 

গমন করে। রাজ। এই কথা৷ বলিলে পতি- 

ব্রতা রাজ্জী, সেই ব্রতে যাহা যাহা কর্তব্য, 
তৎ্সমুদয় তদীয় রহস্ত আখ্যান সহকারে বর্গন 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 

দ্যশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮২ ॥ 

৩৬৭ 

ব্রাশীতিতম অধ্যায় । 

বীরেশ্বরমাহাত্থ্য ৷ 

রাজ্জী বলিলেন, হে রাজন! অবধান 
করুন; আমি এই ব্রতের বিধান, ফল এবং 
ইষ্টদেবতা, যথাযথ বলিতেছি। পূর্ববকালে 
পুত্রাথিনী কুবেরপত্রী শ্রীমুখীর নিকট ব্রদ্মনন্দন 
নারদ এই বত কীন্তন করিয়াছিলেন। অন- 
স্তর সেই দেবী এই ব্রত করিলে নলকুবর নামে 
তাহার এক পুত্র জন্মে। অন্ত গীনেক স্ত্রীও 
এই ব্রতের প্রভাবে পৃত্রলাভ করিয়াছিলেন। 
হে সর্ধবিধানজ্ঞ! এই ব্রতে দৃগ্ধশাবি-স্তন- 
পায়ী বালকের সহিত দেবীগৌরীকে বিধিপুর্র্বক 
পুজা করিবে। অগ্রস্কয়ণ মাসের শুরু তৃতী- 
যায় কলের উপর তওুলঞ্র্ণ এক তাত্রপাত্র 
স্থাপন করিয়া, তদুপরি অচ্ছিন্ন, হরিদ্রারাগ- 
রঞ্জিত, শস্ষ্ম হইতে অতি ুক্মতর নবীনবন্ু 
স্থাপন করিবে। তাহার উপর শ্ধ্যর্মি-বিকা- 
শিত উত্তম পদ রাখিয়া, পথের কর্ণিকার উপর 
চতুঃস্থবর্ণ নিন্মিত ত্রহ্মাকে স্থাপনৃকরিয়! বু... 
পটান্গর, নানাবিধ রমণীয় পুষ্প, নাগরল্গপ্রমুখ 
ঘল, চন্দন, কপুররি, মুগনাভি প্রভৃতি সুগন্ধদব্য 
পরমান, বিবিধপাক্কান্ন প্রভৃতি নৈবদ্য এবং 
অগুর প্রভৃতি ধূপদ্ারা ভক্তি সহকারে তাহার 

পূজা করিবে। রম.য় কুহ্ুমমণ্ডপ এই 
পুন্জার স্থান হইবে। রাত্রিকালে বিনিদ্র নয়নে 
মহোতসবে জাগরণ করিবে। অনন্তর দ্বিজ, 
হস্তমাএ পরিমাণ কুণ্ডে মগ্্রবিশেষে ঘৃতমধুসিক্ত 
ববয়ংপ্রফ্ল সহস্র কমল দ্বারা “জাতবেদসে" 

ইত্যাি মন্ত্র পাঠ করত হোম করিবে। আচার্য 
বরকে অলঙ্গুতা, হুলক্ষণা, নব্প্রহৃতা, হুশীলা, 
দু্দবতী গাভী প্রদান করিবে। দসম্পতী উপ- 
বাসী থাকিয়া পরদিন চতুী প্রাতঃকালে 
স্নানান্ডে নতনবস্ত্ন পরিধান পুর্্বক আদর এবং 
আনন্দসহকারে আচাধ্যকে বন্ম, আভরণ, মাল্য 

এবং দক্ষিণ! দ্বারা পুজ্জ! করিয়া সোপকরণ 
সেই দেবীমুত্তি আচর্ধ্কে দিবে। «হে বিশ্ব 
বিধানজ্জে! বিবিধকারিণি! বিধিশ্বরূপে | 



৬৩৬৮ 

তুম এই শুভব্রতে পরিতুষ্টা হইয়া বংশকর 
পুত্র প্রদান কর” ব্রতপরায়ণ দম্পতী তখন 
সহর্ষে এই অর্থের মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। 
অনস্তর ভক্তি পূর্বক সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজন 
করাইয়া অবশিষ্ট অননদ্ধারা পারণ করিবে। 
হে রাজন! এই প্রকার ইতিকর্তব্যতাসম্পন্ন 
এই ব্রত তোমার সহিত করিতে অভিলাৰ 
করি। অতএব অভীষ্ট ফল লাভের জন্য 
আমার এই প্রিয় কার্য কর। হে মুনে! 
রাজশেষ্ঠ এই.কথ৷ শুনিয়। ব্রতাচরণ করি- 
লেন। রাজমহিষী গর্ভবতী হইলেন । গৌরী, 
মহিষীর ভক্তিতে বড়ই সন্তুষ্টা হইলেন। গতিণী 
মহিষী তাহার নিকট প্রার্থনা করিলেন, হে 
মহামায়ে! সাক্ষাৎ বিস্ুুর অৎশ-সস্ভূঁত পুত্র 
আমাকে প্রদান রুরুন। যে জন্মিবামাত্র 
স্বর্গে যাইতে পারিবে, পুনরায় এস্থলে আসিতে 
পারিবে, শিবের প্রতি সত প্রগাট-ভক্তি সম্পন্ন 
এবং সর্বভূমগ্লে প্রসিদ্ধ হইবে, যে স্তন্ত পান | 
না করিয়াই ক্ষণমধ্যে ষোড়শ বৎসরের ন্যায় | 
আকুতিসম্পন্ন হঈবে, হে গৌরি ! এতাদুশ 
পুত্র যাছীতৈ আমার হয়, তাহ। করুন। ভক্তি- 
সন্তোধিত। ভবানীও রাজ্ঞাকে বলিলেন, তাহাই 

হুইবে। অনন্তর রাজ্ঞী যথাকালে মুলানক্ষত্রে 
এক পুত্র প্রপব করিলেন। তখন হিতৈষা 
অমাত্যগণ আসিয়া সেই স্থৃতিকাগারস্থিতা 
রাচ্জীকে বলিলেন, “দেবি! যদি আপন 
রাজাকে চাহেন ত এই ছষ্ট নক্ষত্র-সূত 
পুত্রকে পরিত্যাগ করুন । একমাত্র পতি- 

দেবত। নীতিবিচক্ষণা মেই রাজমহিষী, 
মন্ত্রিবাক্য বণ করিবামাত্র তাদশ কষ্টলব 
সেই পুত্রকেও পরিত্যাগ করিলেন। রাজ- 
মহিষী ধাত্রীকে জাকিয়া এই কথা বলিলেন, 
ধাত্রি! পঞ্চমুদ্র মহ।পীঠে বিকট নামে 'মাতৃকা” 
আছেন, তাহার সম্মূধে এই বালককে স্থাপন 

কাশীখণ্ড। 

শুনিয়া সেই চারুচন্ত্রপ্রভ শিশুকে বিকটার 
সম্মুখে স্থাপন করিয়া গৃহে গমন করিল। 
অনন্তর, সেই বিকটা দেবী, যোগিনীগণকে 
আহ্বান করিয়া বলিলেন, “এই শিশুকে শীঘ্র 
মাতগণসমীপে লইয়া যাও ।” আর মাতৃগণের 
আঙ্ঞাপালন করিবে এবং প্রবত্বসহকারে এই 
বালককে রক্ষা করিবে। থেচরী যোগিণীরা 
বিকটার কথায় সেই বালককে, ব্রাহ্গী প্রভৃতি 
মাতগণ, যথায় 'অবস্থিত, তথায়, আকাশপথে 

ক্ষণমধ্যে লইয়া গেলেন । যোগিনীগণ, 
তাহাদিগকে প্রণাম করিয়া সেই ৃর্্যতুল্য 
তেজন্বী বালককে মাতৃগণের সম্মুখে স্থাপন 
করত বিকট] দেবীর কধিত বাক্য বলিলেন। 
অনন্তর ব্রহ্ধানী, বৈষবী, রৌদ্রী, বারাহী, 
নারসিংহী, কৌমারী, ত্রন্দী, চামুণ্ড। এবং চণ্ডী, 
এই মাতগণ, সেই বিকটা দেবীর প্রেরিত 
রমণীয়বালককে অবলোকন করিয়া, সেই 
বালককে যুগপহ জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার 
পিতা কে? মাতাই বা কে?” মাতৃগণ এই 
কথা জিজ্ঞাপা করিলেও যখন সেই বালক কিছু 
বলিল না, তখন মাতৃগণ, সেই যোগিনীবৃন্দকে 
এই কথা বলিলেন, “মহালক্ষণসম্পন্ন এই 
বালক, রাজ! হইবার যোগ্য । হে যোগিনীগণ ! 
বাহার সেবা! করিলে, মানবগণের নিব্বাণলক্ষমা 
সমীপবন্তিনী হম, সেই কাম্যদায়িনী মহাদেবী 
পরণদুদ্রী যথায় অবস্থিতা, সেই পীঠেই, 
অবিলম্বে ইহাকে লইয়। যাও। সর্বত্র 

৷ শুভকারিণী কাশীতে  প্রতিপদেই মুক্রিস্থান। 
| তথাপি, সেই পীঠ, সবিশেষে সর্নসিছ্িকর । 
এই ষোড়শবর্ষীরাকৃতি শিশু, সেই পীঠ সেবা 
করিলে, বিশ্বেশ্বরের পরমানুগ্রহে পরম. সিদ্ধি 
প্রাপ্ত হইবে।»  যোগিনীগণ, মাতৃগণের 
আশীল্গাদ-প্রাপ্ত সেই বালককে মাতগণের 
বাল্যানুসারে পঞ্চ ১দ্রাঙ্থিত-গীঠে পুনরায় লইয়া 

করিয়া বলিবে, “এই গৌরী-প্রদত্ত বালককে | আসিলেন। শ্বর্গলোক হইতে এই ম্ত্য- 
রাজার প্রিয়াভিলাি৯, মন্লিকর্ৃক পুত্রত্যাগে 

'উপদিষ্টা রাজমহিষী, ৮৬৬৬ প্রদান 
করিগেন!” সেই ধাত্রীও রাক্ষমহিষীর কথা করিলেন। 

লোকে আগত সেই বালক, আনন্দকাননে 
সেই মহাপীঠ প্রাপ্ত হইয়৷ বিপুল তপস্তা 

নিশ্চলেল্সিয়, নিশ্চলচিত সেই 



জযশীতিতম অধ্যায় 

রাজকুমারের অতি তীব্র তপস্কায় উমাপতি 
প্রস্ হইলেন। রঃ শঙ্গর, লিঙ্গরূপে 
তৎসন্মুখে আবির্ভূত হইয়া বলিলেন, “হে 
রাজপুত্র! আম প্রসন্ন হইয়াছি, বর প্রার্থনা 
কর!” শ্বন্দ বলিলেন, অনুগ্রহ বশঙু সপ্ত- 
পাতাল ভেদ করিয়া উখিত, সর্লজ্যোতিশ্বয় 
বাদ্বয় বৃহৎ লিঙ্গ সম্মুখে অবলোকন করিবা- 
মাত্র ভমিতে দগ্ুডবং প্রণাম করিয়া, রাজপুত্র, 
জন্মান্তবে অভ্যস্ত রদ্রদৈবত মন্ত্র দ্বার! আনন্দ- 
সহকারে সেই শিবকে স্তব করিলেন। শবনস্তর 
তদীয় তপচ্যায় সন্তুষ্ট বুষধ্বজজ দেবদেব ভগবান 
মহেশ্বর প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, তুমি বর 
প্রার্থনা কর, তুমি বালকশরারে দুক্ধর ঘপো- 

নুষ্ঠানে শরীরকে ক্লেশ দিয়াছ, তাহাতেই 
আমার মনকে বশ করিয়াছ। শিবের এই 
প্রকার বারংবার বরদানের কথা শুনিয়া 
রোমাঞ্চিত-শরীরে রাজকুমার নর প্রার্থনা 
করিলেন, হে দেনদেব, মহাদেব! যদি আমাকে 
নর দেন ত এই বর দ্রিন, আপনি সংসার- 
তাপধিনাশকরূপে সর্বদা এই স্থানে অবস্থিতি 

করিবেন। হেশন্তো! এই লিঙ্গে অবস্থিত 
হইব ভক্তগণের অভাষ্ট সম্পাদন করুন| হে 
প্রভো! এই গ্বানে কেবল দর্শন, স্প্শন ও 
প্রণাম কর্পিলেই মুদ্রাদি করণ ব্যতীত এবং 
বিনামন্ত্রে পরমা সিদ্ধি প্রদান করুন। যাহারা 
বাক্য, মন, দেহ এবং কমে এই লিঙ্গের ভক্ত, 
তাহাদিগের প্রতি সর্ধ্রণাই অনুগ্রহ করিবেন, 

ইহাই আমার বরঞ্জ তাহার এই কথা 
শ্রঞ্থে লিঙ্গরূপী প্রভু শিব বলিলেন, হে 

'বীর! তুমি নৈল্ধবের পুত্র; যাহা তুমি 
প্রার্থন! করিলে; তাহাই হইবে । হে মদীয়- 
ভক্ত নন্দন! বিষুভক্ত রাজা অমিত্রজিং 
হইতে বিখুর অংশে তুমি উৎপনন। হেবীর! 
তোমার নামানুসারে এই লিঙ্গের বৌরেগর' 
নাম হইল। এই কাশীতে ইনি ভক্তগণের 
চিন্তিত অভীঞ বিষয় সকল দান করিলেন। 
হে বীর! আমি এই লিঙ্গে অদ্যাবধি থাকি- 
লাম। এই স্থানে থাকিয়া আশ্রিতগণকেও 

৩৬৯ 

পরম! সিদ্ধি প্রদান করিব। পরন্থ, কলিতে 
আমার মহিমা বড় একটা কেহ জানিবে না। 
ভাগ্যক্রমে যে জানিবে. সে-ই পরমসিদ্ধি প্রাপ্ত 
হইবে। এই স্থানে, জপ, হোম, দান, স্ব, 
পুজা এবং জীর্ণোদ্ধারাদি অক্ষয্য ফলের হেতু। 
তুমি সর্দভূপাল-ছুলভ পরমরাজ্য প্রাপ্ত হইয়৷ 
নানাপ্রকার জুখভোগ করিবার পর অস্তে সিদ্ধি- 
প্রাপ্ত হইবে। সকল জগন্সগুলের মধ্যে 
বারাণমী নগরী পৃণ্যপ্রদায়িনী ; তন্মধ্যে আবার 
অসি-গ্গা-সন্গমস্থল পুণ্যজনঞ্চ। যথায় হয়- 
গ্ীবরূপী বিষু, ভক্তগণের ইছ্সিদ্ধি করেন, 
সেই হয়গ্রীবতীর্থ তদপেক্ষা অতি পুণ্যজনক। 
হয়গ্রীব্তীর্ঘ অপেক্ষা! গজতীর্থে অধিক ফল। 
তথায় নান করিলেইু গজদানফল হইয়৷ থাকে ।, 
'কোকাবারাহতীর্থ ” গজভীর্থ অপেক্ষা পুলাপ্রদ। 
তথায় কোকাবারাহমুর্তি পুজা করিলে মানবের 
পুনর্জন্ম হয় না। কোকাবারাহতীথ অপেক্ষা 
দিলীপেশ্বরসকাশে, দিলীপতীর্থ অতিশেষ্ঠ। 
পরম দিলীপতীর্৫ঘ সদ্যঃ পাপ হরণ করে। 
সগরেশ্বরের সমীপে সাগরতীর্থ তদপেক্ষা শ্রেষ্ট 
সেই ভীর্থে নান করিলে মানব আরি “দুর্বসাগরে 
মগ্র হয় না। সাগরতীর্থ অপেক্ষা সপ্তসাগর 
তীর্থ প্রশস্ত ।. তথায় স্নান করিলে মানব, সপ্ত" 

সাগরন্নানজনিত পুণ্য প্রাপ্ত হস্ব। অস্তাব্ধিতীর্থ 
হইতে মহোদধি নামে তীর্থ বিখ্যাত। তথায় 
একবার ্নান করিলে জ্ঞানী ব্যক্তির পাপরাশি 
দ% হয়। কফন্ধেখবরসমীপে চৌরতীর্থ তদপেক্ষা 
পুণ্যজনক। তথায় ন্নান করিলে, দ্র্ণচৌধ্য 
প্রভৃতি অক্ষয় পাপও বিনষ্ছু হয়। কেদাবেশ্বর- 
সমীপে হৎসতীর্থ, তদপেক্ষাও শুবযোগ্য। 
তথায় আমি হৎসরূপে থাকিয়৷ দেহীর্দিগকে 
ব্রহ্গপ্রাপ্ত করি। যেখানে নান করিলে, মানব- 
গণের আর মনুষালোকে আমিতে হয় না, 
ত্রিভুবনাধা কেশবের মেই তীর্থ, হংসতীর্থ 
অপেক্ষাও অতি পুণ্যজনক। গোব্যাসেশ্বর্ তীর 
তদপেক্ষা অধিকু। এটু তীর্থে গো এবং ব্যান 
স্বাভাবিক বৈর পরিত্যাগ করত অবস্থিত হইস্ 
সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল । হে বীর ! মান্ধাউনামক 
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তীর্থ তদপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ । রাজা মান্ধাতা সেই 
স্থানে চক্রবর্তিপদ প্রাপ্ত হন। মুচুকুন্দতীর্ঘ, 
তদপেক্ষাও অতি পুণ্যজনক! মানব, তথায় 
গ্লান করিলে কখন শক্রপরাজিত হয় না । পরম 
মঙ্গলসাধন, পৃথ্তীর্থ, তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সেঈ 
তীর্ঘে পৃথীশৃর লিঙ্গ অবলোকন করিলে মান্ব 

' মহীপতি হয়। পরশুরামতীথ তদপেক্ষাও অতি 
সিদ্ধিপ্রদ। জামদগ্য, সেই তীর্থে ক্ষত্রিয়হতা- | 
পাতক হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। 
অদ্যাপি জ্ঞানকুর্তীবা অজ্ঞানকৃত একবার মাত্র 

ন্নানেই ক্ষত্রিয়হত্যাসস্তূত পাপ তথায় বিনষ্ট 
হয়। কৃস্ণগ্রজ অর্থাৎ বলরামের তীর্থ তদ- 
পেক্ষা শ্রেয়ধ্ধর। বলদেবঃ, শ্ৃতহত্যাপাপ 

হইতে তথায় মুক্তিলাভ করিম্লাছিলেন। তথায় 
অতিমেধা রাজা দিবো'াসের তীর্থ; মনন, 
তথায় ল্লান করিলে অন্তকালে কখন জ্ঞানহীন 
হয় না। যথায় ভাগীরথী মূর্তিমতী হইয়া 
অধিষ্ঠিত, সেই সর্ম্পাপবিনাশক তীর্থ পুরা 
পেক্ষা মহৎ। বিধানক্র ব্যক্তি, ভাণীরথী- 
তীর্ঘ-স্লান, শ্রাদ্ধ এবং সংপাত্রে দান করিলে 

পুনর্জন্মভাী হয় না। হে বীর! ভাশীরখী- 
তীরে কেদারকুগুতীর্থ অবস্থিত ; তথায় স্নান 
করিলে মহাপাতকসমূহও ক্ষর়প্রাপ্ত হয়। 
যে মানব, তথায় নিপ্পাপেশ্বরুলিঙ্গ অবলোকন 

করে, সেই লিঙ্গদর্শনপ্রভাবে, ক্ষণমধ্যে সে 
নিষ্পাপ হুইয়া থাকে। দশাশ্বমেধতীর্থ তদপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ । সেই তীর্থে স্নান করিলে দশ অশ্বমেশ্ব- 
যজ্জের ফলপ্রাপ্তি হয়। হে বীর! বন্দীতীর্থ 
তদপেক্ষাও প্রশস্ত । মানব, তথায় স্নান করিলে, 

সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হয়। পুর্বকালে, 
দেবগণ, হিরণ্যাক্ষ দৈত্য কর্তৃক বহুবার নিগড়- 
বন্ধ এবং বন্দীকুত হইয়া জগদন্মাকে স্তব 
করিয়াছিলেন । অন্স্তর দেবতারা শৃঙ্খলবন্ষন 
হইতে মুক্ত হইয়! পুনরায় যখন জগদম্বাকে 
স্তব করেন, মানবেরা তদবধি অদ্য পর্য্স্ত 

'বন্দীতীর্ঘ' বলিয়! থাকে? বন্দীতীর্ঘের ভিতরেই 
“ম-নিগড়খণ্ডন” তীর্থ । তথায় ম্লান করিলে 

 সর্ববিধ .কর্পাশ হইতে মুক্তিলাভ কর! যায়। 

কাশীখণ্ড। 

হে রাজন! কাশীপুরীতে বন্দীতীর্ঘথ মহাশ্রে্ঠ ! 
মানব, তথায় স্নান করিলে, দেবীর অনুগ্রহে 
মুক্তিলাভ করে! ষথায় সর্বযাগফলপ্রদ, প্রয়াগ- 
মাধব বর্তমান, সেই প্রপ্নাগ নামে বিখ্যাত তীর্থ 
পূর্বাপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর ৷ ক্ষৌনীবর্রাতীর্থ, তদ- 
পেক্ষাও পরম শুভ প্র! মানব, তথায় মান 
করিলে, কখন ভিথ্যকৃযোনি প্রাপ্ত হয় না। হে 
বীর! যথায় কৃতন্নান নরোত্তমকে কলি এবং 
কাল পীড়া দিতে পারে না, সেই কালেশ্বর 
তীর্থ পুর্্নাপেক্ষা পরম শ্রেষ্ঠতর। অশোক- 
তীর্থ তদপেক্ষাও অতিশয় শুভ। মানব, তথায় 
সান করিলে, কদাচ শোকসাগরে পতিত হয় 

না। হে রাজপুত্র! শুক্রতীথ তদপেক্ষাও অতি 
নিম্মলতর ৷ তথায় কতন্নান নরোত্তম, আর শুক্র 
হইতে জন্মগ্রহণ করে না, অর্থাৎ মুক্ত হয়। 
রাজন! উত্তম ভবানীতীর্থ তদপেক্ষাও অতি 
পুণ্যজনক। তথায় স্নান এবং ভবানী ও ভবকে 
অবলোকন করিলে তাহার পুনর্জন্ম হয় না। 
বিখ্যাত প্রভাসতীর্থ মানবগণের তদপেক্ষাও 
শুভপ্রদ। সোমেশ্বরের সন্মুখবন্তী সেই তীর্থে 
স্নান করিলে মানবের আর গর্ভবন্তরণা ভোগ 
করিত হয় না! সংসারবিষনাশক গরুদতীর্থ 
তদপেক্ষা উত্তম । তথায় স্নান এবং গরুড়েশ্বরের 
পুজা করিলে আর শোকপ্রাপ্ত হইতে হয় না । 
হে বীর! বরদ্েখরের সাসুখে তদপেক্ষা পবিত্র 
ব্রক্মতী্থ ; তথায় স্নান করিলে মানব ব্রঙ্গাবিদ্যা 
প্রাপ্ত হয়। বৃদ্ধাক্তীর্থ তদপেক্ষা উত্তম ; বিধি- 
তীর্থ তাহ! হইতেও ভাল «ধ" তথাম্ন স্নান করিলে 

মানব, হনিম্মিল স্ধ্যলোকে গমন করে। মহা 
ভয়নিবারণ নৃসিংহতীর্থ, তদপেক্ষা উত্তম; তথায় 

ল্লান করিলে কাল হইতেও ভয় নাই। চিত্র-. 
রথেশখ্বর তার্গ, মানবগণের পক্ষে তদপেক্ষাও 
অধিক পুণাপ্রদ। তথায় শ্রানদান করিলে 
চিত্রগুত্তকে দেখিতে হয় না। ধর্েশ্বরের সন্মুখে 
অবস্থিত ধর্ম্বতীর্থ, তদপেক্ষা পবিত্র ;) তথায় 
শ্রাদ্ধাদি করিলে, পিতৃথণ হইতে মুক্ত হয়। 
বিমল, বিশালতীর্থ, তদপেক্ষা বিশাল-ফলপ্রদ। 
তথায় স্নান এব. বিশালাক্ষী দর্শন করিলে, 
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আর গর্ভবাস করিতে হয় না। জরাসন্বেশ্বর 
শিবসমীপে জরাসন্ধেশ তীর্থ; তথায় স্নান 
করিলে, সংসারজ্বরপীড়ায় মুগ্ধ হইতে হয় না। 
মহাসৌভাগ্যবর্ক ললিতাতীর্থ তদপেক্ষাও 
শেষ্ঠ। মানব, তথায় ন্নান ও ললিতাদেবীর 
অঙ্চনা করিলে, দরিদ্র এবং দুঃখভানী হয় না। 
সর্বপাপবিশোধন গৌতমীর্থ তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; 
তথায় স্নান এবং পিগুদান করিলে কখন 
কোথাও অনুতাপ করিতে হয় না। গঙ্গাকেশব- 
তীর্থ, অগন্থাতীর্থ, তারপর যোগিনীতীর্ঘথ তং- 
পরে ত্রিসন্ধ্যাতীর্থ, তাব্রপর নাম্ম্দতীর্থ, তংপরে 
অক্রুন্ধতীতীর্থ, তাহার পর বসিষ্টতীর্ঘ এবং 
সব্বোত্তম মার্কগডেয় তীর্থ, এই সকল তীর্থ 
উত্তরোত্তর অধিক পুণ্যপ্রদ ৷ খুরকর্তরি নামক 
তীর্থ, তদপেক্ষা অতি শ্রেষ্ঠ। তথায় শ্রাদ্ধাদি 
করিলে মানব পাপমুক্ত হয় । রাঞজধি ভগীরথের 
তীর্থ তদপেক্ষা অতি পুণ্যপ্রদ । তথায় অল্গ- 
মাত্রও যে বস্য প্রদত্ত ভয়, তাহ! কল্পান্েও 
কষয়প্রাপ্ত হয় না। হে বীর! এই বীরেশ্বরলি্গ, 
ভমগডলে যে তিনকোটী লিঙ্গ আছে, তদপেক্ষা 
এবং এই সমস্ত তীর্থ অপেক্ষাও মহাশ্রে্ঠ। 
বীরতীর্থে স্গান করিয়! বীরেশ্বরলিঙগের অর্চনা 
করিলে মনুষ্য এই সকল তীর্থ-লানের ফল 
লাভ করে। রাত্রিকালে যে ব্যক্তি বীরেগবর- 
লিঙ্গের পূজা করে, সে ভ্িকোটালিঙ্গার্চন'র কল 
লাভ করে। তুক্তিমুক্তিপ্রদায়িনী কমলা দেবার 
অন্নগ্রহাকাজিক্ষিগণ ঘত্রপুর্্বক বারেশখবরের সেনা 
করিবে । চতুর্দশী আিথিতে রাত্রিজাগরণ করিস, 
যেশ্ব্যক্তি বীরেশ্বরের অচ্চনা করে, তাহার 
আর কখন এই পঞ্চতময় শরীর পরিগ্রহ 

, করিতে হয় না। ইহার সেবা৷ করিলে, ইহ- 
পরকালের সমস্ত কামনাই পুণ হয়। ধাহার৷ 
সিদ্ধি ইচ্ছ। করেন, তাহার! এই লিঙ্েরই 
সনদ সেবা করেন। এই বীরেশ্বরঙ্লিল্গকে 
পঞ্চামৃত দ্বারা স্নান করাইলে, প্রতি পলে, 
কোটাঘটপুর্ণ জলদানের পুণ্য লাভ করা যায়। 
কোটা পুষ্প প্রদান করিয়া অন্য লিঙ্গঅর্চন 
করিলে যে ফল লাভ হয়, এই লিঙ্গকে একটী 

৩৭১ 

পুষ্প দ্বারা অর্চনা করিলে নিঃসন্দেহ সেই 
ফল লাভ হয়। কোটা হোম করিলে যে 
ফল লাভ হয়, বীরেশ্বরের নিকট একটী 
আহুতি প্রদান করিলেও সেই ফল লাভ হয়। 
কোটা গ্রাস নৈবেদ্যে যে ফল লাভ হয়, 
বারেশ্বরকে এক শ্রাস নৈবেদা দানেও সেই 
ফল লাভ হয়। এই বীরেশবরের নিকট যাহ। 
কিছু করা যায়, তৎসমস্তই অক্ষয় হইয়া 
থাকে। এই বীরেশ্বরলিলের সমীপে একবার 
মহারুদ্র মন্ত্র জপ করিলেঞ্ছচবা করাইলে, 
কোটামন্্-জপের ফল লাভ হয়। ব্রতচারিগণ 
এই লিঙ্গের নিকট, ব্রতোংসর্গাদি করিলে, 
তাহার কোটাগুণ দল পাইয়া থাকেন। হে 
বার! এই দেবুতাকে যে ব্যক্তি আটবার 
নমধার করিবে, তাহ্ধর অষ্টকোটা্) ফল 
লার্জহয়। আমার বর প্রভাবে এই বীরেশবর 
নিঃসন্দেহ সর্বসম্পদের আকর হইবেন। 
এই বীরেশ্বরলিজের সেবায়, মনুষাগণের 
জীবিতাবস্থাতেই আমার আজ্জঞায় তারকজ্ঞান 
জন্মাইবে ; অতএব কল্যাণাথা মনুষ্যগণ, ; যুন 
সন্বধাই এই লিগের সেবা” করেন 
কহিলেন, অমিত্রজিৎপুত্র বার নামক বালক 
মহাদেবের এই সকল বাক্য শ্রব্ণ করিয়া, 
পুনরায় দেখদেব মহেশ্বরকে নমস্কার করিয়। 
কহিলেন, হে পরমেশ্বর! আমার নিকট 
যে সকল তীর্থ-মাহাত্য কীর্তন করিলেন, 
ইহ| ভিন্ন আদিকেশব হইতে ভগীরধতীর্থ 
পর্যন্ত ষে সকল প্রধান প্রধান তীর্থ আছে, 
যাহাদের নামগ্রহণ মাত্রেই মনুষ্যগণের কোন 
প্রকার পাপ থাকে না, সেই সকল তীর্থের 
বিষয়ও আমাকে বনুন। অমিত্রজিত্তনয়ের 
এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া, দেবদেব গম্গা- 
মধ্যস্থ তীর্থ সকল কীত্তন করিতে আরম্ত 
করিলেন। 

ত্রযশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৩॥ 



৩৭২৭ 

চত্রশীতিতম অধ্যায় । 
বীরেশ্বরাধ্যান। 

বন্দ কহিলেন, হে কুস্তযোনে! গঙ্গা ও 
বরণার সঙ্গমস্থলে মহাদেব ঘে সকল তীর্থ 
সংস্থাপন করিয়াছেন, এক্ষণে সেই সকল 
কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। সেই পবিত্র 
গঙ্গা-বরণার সঙ্গমস্থলে ন্নান করিয়া, ভগবান্ 
আদিকেশবের পুজা করিলে, মনুষ্যগণকে 
আর গর্ভবাগর»। কেশ পাইতে হয় না। বিধুঃ 

পাদোদক নামক তার্থে ত্বান করিয়৷ তর্পণাি 
করিলে আর সংসার ক্লেশ পাইতে হয় না; 
এই স্থানে মন্দর পর্ধত হইতে আগমন 
করিয়। নারায়ণ সর্বপ্রথম চরণদ্বয় প্রক্ষালণ 
করেন; এই তীধ্রে সান করিয়া আদি 
কেশবের পুজাপ্রসাদে কাশীগ্থ জীব কল 
সকলের প্রধান হইতে পারে । শ্বেতদ্বীপতীর্থে 
পুণ্যকম্ম করিলে, মনুষ্য পরজন্জে শ্বেতদীপের 
অধিপতি হয়। এই পাদোদক-তীর্থের নিকটে 
যে ক্ষীরা্ধি নামক তীর্থ আছে, তথায় বিহিত 
দানাদি-কীরলে, মনুষাগণ, জন্মাগরে ক্ষীর- 
সমুদ্রের তীরে বাস করিতে পারে। ক্ষীরোদ- 
তীর্থের দক্ষিণে শঙ্ঘতীর্ঘ ; তথায় ন্নান করিল. 
মানব, শঙ্খাদি ধনের অবী্বর হয়। শঙ্গতীথের 
নিকটেই চক্রতীথ; তথায় শ্নান করিলে, 
মনুষ্কে আর সংসারচক্রে পতিত হইতে হয় 
না। তাহারই পুন্বভাগে সর্বশোকনাশক 
গদাতীর্ঘ; তথায় প্রাদ্ধাদি করিলে, সাক্ষাৎ 
গদাধরদেবের দর্শন পাওয়া যায়। নিকটেই থে 
পিউগণের তৃপ্তিকর সবাসম্পত্তিজনক পদ্তীথ 
আছে, তথায় স্নান করিলে, জীব সর্বপাপ 
হইতে মুক্তিলাত করে। কিয়দুরেই মহা- 

। পুণ্যফলপ্রদ মহালক্ষীতীর্থ ; সেই স্থানে মহা- 
গাক্মীর আরাধন। করিলে, নির্ধাণপদ লাভ 
হয়। সেই তীর্থের নিকটে যে ক্লেশহর গারুত্র- 
তীর্থ আছে, তথায় সান, তর্পণাদি করিলে, 
মুয্যের বৈকুঠ-বাস হয়। অন্রেই নারদ- 
তীর্থ, বায় নান করিয়া! ভগবান্ নারদকেশবকে 

দর্শন করিলে ব্রহ্গজ্ঞান লাভ করিয়া, মনুষ্য 
নির্বাণপদ লাভ করে। তাহার দক্ষিণদিকে 
যে অশেষনক্তিফলপ্রদ তীর্থ আছে, তাহার 
নাম প্রহ্লাদতীর্থ ; যথায় একবার ন্বান করি- 
লেই নর, ভগবানের প্রিয় হয়। তাহার নিক- 
টেই অন্তরীপতীর্থ ; তথায় শুঁভকর্ব করিলে 
মনুষ্য মহাপাতক হইতে মুক্ত হয়, তাহাকে 
আর মাতৃগর্ভে ক্রেশ পাইতে হয় না। নিকটেই 
আদিত্যকেশব নামক তীগে ক্লান করিলে নর 

স্বর্গরাজ্যে অভিষিক্ত হয়। নিকটেই সর্ব 
লোকপাবন দত্াত্রেয়তীর্থ, যথায় ভক্তিপুর্ববক 
একবার ন্বান করিলেই মানব যোগসিদ্ধি লাভ 
করে। তাহার পুরোভাগেই বিশিষ্টজ্ঞানবিধায়ক 
ভার্গবতীর্থ; যে ব্যক্তি তথায় স্নানাদি করে, 
তাহার ভার্গবলোকে বাস হয়। তাহারই সমীপে 
যে বামনতীথ আছে, তথায় শ্রাদ্ধ করিলে,মনষ্য, 
পিলোকের ধণ হইতে মুক্ত হয় এবং বিষ্ণর 
সামীপা প্রাপ্ত হয়। বামনতীর্থের নিকটেই 
গর্তনামহর নারায়ণতীর্থে স্নান করিলেই মনুষ্য 
সন্ঈপ্রকার শুভফল প্রাপ্ত হয়। তৎসমীপেই 
পিদারনারসিংহ নামে যে তীর্থ আছে। তথায় 
একবার স্থান করিলে মনুষ্য শতজন্মের পাপ 
হইতে হক্ত হয়। বামনতীর্থের দক্ষিণে যে 

একটা পরম পনিত্র তীর্থ আছে, তাহার নাম 
মজ্ঞবারাহতীথ ; এই তার্থে স্নান করিলে রাজ- 
শুয় যজ্ঞের কল লাভ হয়। ইহার দক্ষিণেই 
গোপাগোবিদ্দি নামক তীর্থে স্নান করিলে 
বৈষ্ণবলোক লাভ হয়*এবং তাহাকে আর 
গর্ভযন্থণা ভোগ করিতে হয় না। তাহার দক্ষিণে 
শেষ নামক একটা পরমরমণীয় তা আছে) 
তথায় স্নান করিলে মহাপাপ নাশ হয়। এই 
তীথের দক্ষিণভাগে শঙ্খমাধব নামক একটা 
তীর্থ, তথায় স্নান কঞ্িলে মনুয্যের আর পাপের 
ভয় গ্াকে না। তাহার দর্খিণে নীলগ্রীব নামক 

একটা আশ্ধ্য তীর্থ আছে; তথায় ম্লান 

করিলে মানব, সর্বসিদ্ধিলাভে সম্র্থ হয় এবং 
কখন অপবিত্র হয় না। তাহারই দক্ষিণে 
অশেষ সিদ্ধিপ্রদ পাপনাশক উদ্দালকতীর্থে নান 



করিলে মনুষ্য সর্বসিদ্ধি লাভ করে। ইহার 
দক্ষিণে সাঙ্ঘ নামক তীর্থ ও তথায় সঙ্ঘোশ্বর | 
শিবলিঙ্গ আছেন ; তথায় স্নান করিলে সাঙ্য- 
যোগ লাভ হয়, ইহার দক্ষিণভাগেই স্বলাঁন- 
র্থে স্বলানেশ্বর মহাদেব আছেন। স্বর্লোক 
তাগ করিয়! গিরিজাপতি বাস করেন বলিয়া 
ইহার নাম স্বলাঁন হইয়াছে। এই স্থানে নান, 
দান ও শ্রদ্ধাপুর্ধক ব্রাঙ্গণ-ভোজন করাইলে 
অক্ষয় ফললাভ হয়। স্বলানতীের নিকটেই 
মহিষাহ্র্তীর্থ ; তথায় তপন্তা করিয়৷ মহিষাহর 
দেবগণকে পরাজয় করে। এক্ষণেও সেই 
তীর্ঘসেবকগণ শত্রু হইতে পরাভত হয় না, পাপ 
করিয়া ভয় করেনা ও মহাসমদ্দিগম্পন্র হয়। 
তাহার অদ্ররেই বাণতীর্থ ; তথায় বাণরাছার 
মহত্রভুজ উৎপন্ন হয়। এইস্থানে স্নান করিলে 
মহাদেবের প্রতি স্থিরা ভক্তি লাভ হয়। তাহার 
দক্ষণভাগে গোপ্রতারেশ্বর তীর্থ; এই স্থানে 
স্নান করিলে অপুত্রকগণও বৈতব্রণী পার 
হয়। তাহার দক্ষিণে হিরণ্যগর্ভ তার্থ ) তথায় 
সান করিলে মনুষ্য স্থবর্ণহীন হয় না! আহার 
দৃর্ষিণভাগে সর্রবোংরুষ্ট প্রণবতীর্থ, যথায় সান 
করিলেই তৎক্ষণাৎ জীবনুক্ত হয়। তাছার 
দক্ষিণে পিশাঙ্গিলাতীর্থ, আমিই সেই তীথের 
অধিষ্ঠাতা ; হহা দর্শন কগিলে জীব পাপমুক্ত 
হইয়! সিদ্ধিলাভ করে৷ এই স্থানে স্নান করিয়া 
আমার অচ্চনা! করিলে, হৃধ্যের তায় তেজ:- 

সম্পন্ন ও আমার মিত্র হয়। এই স্থানে ক্সান 
করিয়া ত্রাহ্মণকে যি দান করিলে, 

তাহার, অন্তত্র মৃত্যু হয় না ও কোন প্রকার 
পাপের ভয় থাকে না। তাহারই নিকটে পিলি- 
প্লিলাউীর্থ ; তথায় স্গানানস্তর শ্রাদ্ধাদি কারয়া 
অনাথবর্গকে পরিতোষ করিলে, মহতী সনদ্দি 
লাভ হয়। এই তীর্থে ত্রিপিষ্টপলিঙ্গ সর্ববদ। 
দৃষ্টিপাত করিয়া তথাকার ভূভাগ ও মনোমল 
পধ্যস্ত বিনাশ করিতেছেন । তাহারই সমাপে 
মহাপাতকনাশক নাগেশ্বর তীর্থ; এই তীথে 
নান করিলে সর্ধবপাপ হইতে মুক্ত হয়। ইহার 
দৃক্ষিণে ,কর্ণাদিত্যতীর্থ, মথায় স্নান করিলে 

৩৭৩. 

হুর্্যের স্তায় দীন্তিশালী হয়। ভৈরব নামক 
তীর্থ তাহারই দক্ষিণভাগে অবস্থিত ; এইস্থানে 
গ্বান করিলে বিদ্বরহিত হইয়া মানব, চতুর্গ- 
সিদ্ধি লাভ করে। মঙ্গলবার অষ্টমী তিথিতে 
তথায় নান করিয়! কালভৈরব দর্শন করিলে 
কলি ও কালের ভয় থাকে না। ভেরবতাথের 
পুর্ন খর্কনৃসিংহ নামে যে তীর্থ আছে, তথায় 
লান করিলে নর, পাপ হইতে মুক্ত হয়। তাহার 
দক্ষিণদিকে অতিনিম্ত্ীল মার্কগেয়তীর্থ ; তথায় 
শ্নান করিলে অপনত্যুর ভয় থাকেন৷ । তাহার 

দক্ষিণেই সর্ধ্বতীর্থসার পঞ্চনদতীর্থ, যথায় স্নান 
করিলে আর সংসারে আমিতে হয় না । পাপি- 
গণ হইতে গৃহীত পাপরাশি হইতে মুক্তির জন্ত 
ভমগুলের যাবতীয় ,তীর্থ, কাত্তিকমাসে এই 
স্থানে আসিয়। মিলিত হয়। প্রতি দশমী, 
একাধর্শা ও দ্বাদশীতে নিজ নির্মুলতার ভন 
মকল তীর্থই এই স্থানে আইমে। কাশীতে 
প্রতি পদেই বনুতর তীর্থ আছে, কিন্তু পঞ্চ- 
নদের তুলা কৃত্রাপি নাই ; এইস্থানে একদিনও 
স্নান করিয়া যথাশভ্তি জপ, হোম, দান বা দেবু. 
পুজা করিলে মানবগণ ক্ুতার্থতা লাভ করে। 

একদিকে ব্রক্ষাণ্ডের যাবতীয় তীর্থ, অপরদিকে 
এই পঞগনধ রাখিয়৷ তুলনা করিলে, সমস্ত 
তাথগণ পঞ্নদের এক কলারু তুলাও নহেন।, 

পঞ্চনদতীর্থে ন্লান করিয়া হুসং্যত হইয়া ভগ- 
বান বিন্দূমাধবকে দেখিলে আর মাতৃকুক্ষিতে 
গমন করিতে হয় না। ইহার পরই জড়গণের 
জড়তানিবারণকারা জ্ঞান্ভ্রদ ; এই তীথে ্বান 
করিল জ্ঞানভ্র্ঠ হয় না। এই স্থানে স্নান 
কারয়। জ্ঞান্খেরলিগগ দর্শন করিলে ত্রিতাপ 
হইতে মুক্ত হইয়া দিব্য জ্ঞান লাভ করে। 
তংগরে মঙ্গলতীর্থ; এই স্থানে স্নান করিলে '' 
সর্বপ্রকার অম্ঙগল দূর হয় ও মনুষ্য পরম শিব 
লাভ করে! নিকটেই যে ময়ুখমালী নামে 
তীথ আছে, তথায় স্নান করিয়৷ গতস্তীশ্বর অব- 
লোকন করিলে সৃ্ঘপাপু নষ্ট হইয়া নিশ্মলতা . 
লাভ হয়। তৎসমীপেই মথেশবর তীর্থ ; তথা, 
মখেখবরদেবও বিরাজ করিতেছেন । সেই উত্তম 
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তী্থে স্নান করিলে যজ্ঞফল লাভ হয়। তাহার 
দক্ষিণভাগে বিন্নামে এক তীথ আছে ; তথায় 
শ্রাদ্ধাদি করিলে পরম হৃকৃতির অধিকারী 
হওয়া যায়; পিপ্ললাদ মুনির তীর্থ তাহারই 
দক্ষিণে স্থাপিত; শনিবারে স্নান করিয়৷ পির- 
লেশ্বর দর্শন ও পিপ্ললবৃক্ষকে “অশ্ব” প্রভৃতি 
মন্ত্রে প্রণাম করিলে, কখনও দুঃস্বপ্ন হয় না ও 
শনিগ্রহের ভয় থাকে না। তাহার পর পাতক- 
নাশক তামবরাহতীর্থ;) তথায় স্সান করিয়। 

যংকিক্চিৎ দ;; করিলে কলষ হইতে মুক্ত হয়; 
তাহার সন্নিকটেই কলুষহারিণী কালগঞ্গা তীর্থ, 
ধীমান্ ব্যক্তিগণ তথায় ম্নান করিয়৷ নিলা 
বুদ্ধি লাভ করেন। তাহার নিকট ইন্তদ্যু্জ ভীথ, 
তখাকার দেবত৷ ইন্গঢাগেশ্বর। তথায় সান 
করিয়া পিততর্পণা্টি করিলে মানব ইন্্লোকের 
অধীশ্বর হয়। তাহার পরেই রাম তীথ ; তথা- 
কার দেবত। রামেশ্বর ৷ সেই তীথে স্নান করিলে 

বিষুখলোকে গমন করে। তৎপরে ওঁক্কাকেশ্বর 
তীর্থ, তথায় স্লান করিলে সর্বপাতক বিনষ্ট 

_হুইয়! নির্মুলচিত্ত হয়। তৎপরে মরুভীর্ঘ; 
মকুত্তেশ্বর' এই স্থানের দেবত৷। হ্বান করিয়া 
ভগবান্ মরুতেশ্বরকে দর্শন করিলে মানব পর- 
মৈশ্বধ্য লাভ করে। তাহার পর মৈত্রাবর্ূণ 
ীর্থ; এই স্থানে নান করিয়া পূর্ববপুরষগণের 
পিগুদান করিলে পিতগণ অত্যন্ত তৃপ্ত হন এবং 
মহাপাতক নষ্ট হয়। অগ্রিশ্বরের অগ্রভাগে যে 
পবিত্র অগ্নি তীর্থ আছে, তাহাতে স্নান করিলে 

অগ্নিলোক প্রাপ্ত হওয়া! যায়। নিকটেই অঙ্গার- 
তীর্থ, তথাকার দেবতা অঙ্গারেশ্বর। তথায় 
অঙ্গার-চতুর্ধাদিনে অবগাহন করিলে সর্বপাপ 
২স হয়। তৎ্পরে কলশতীর্থ, গান করিয়া এ 

স্থানের মহাদেব ক্ল্শেশ্বরকে অচ্চনা করিলে 
এই কলির ভয় থাকে না। তৎপরে চন্জ্রতীর্থ ; 

ম্রন্থানের দেবতা চুক্রেখ্বরকে পুজা করিলে 
' মনুষ্য চন্ত্রলোকে যাইতে পারে। আমি 

' পুব্বেই তোমার নিকট সর্ব্শ্রেষ্ট পরম তীথ 
ঞ্বীরেশরের বিষয় কীন্তন' করিয়াছি। তাহারই 
নিকট বিস্বেশতীর্ঘ; এইস্থানে স্নান করিলে 

কাশীখণ্ড। 

মান্বগণ কখনই বিষ্বপ্রাপ্ত হয় না। নিকটেই €. 
রাজধি হরিশ্চজ্রের তীর্থ; তথায় স্নান করিলে 
মানব কখনই সত্যত্রষ্ট হয় না। হে মহারাজ! 
এই তীর্থে দানাদি দ্বারা যাহা কিছু পুণ্য অর্জন 
হয়, তাহা! ইহ পর লোকে কখনই ক্ষয় প্রাপ্ত 
হয় না। ।তৎ্পরে পর্্যতেশ্বরলিঙ্গের সন্নিধানে 
পর্বততীথ; পর্ষেতর কালেও তথায় স্নান 
করিলে সকল পর্ধের ফল লাভ হয়। নিকটেই 
কম্গলাশ্বতর নামক তীর্থ; তথায় ল্ান করিলে 

সকল প্রকার বিষ দূর হয় ও মানব গীতবিদ্যা- 
বিশারদ হইতে পারে। তৎপরে দেবতা, খাঁষি % * 
ও মানবগণের সহিত পিতলোকের 'বাসডমি' 
স্বরূপ সারম্বততীথথ ; এইস্থানে স্নান করিলে 
সর্ধবিদ্যাবিশারদ হয়। তাহার নিকটে সর্ব 
কামদ উমাতীর্থ ; তথায় স্নান করিলে নিঃসন্দেহ 

উমালোক প্রাপ্ত হয়। তাহার সম্নিকটেই সর্ধ- 
শ্রে শষ্ঠতর 

যণিকণিকাতীর্থ। ভগধান্ বিষ) সর্বপ্রথমে 
সেই স্থানে চত্রতীর্থ স্থাপন করেন। মেই 
তীর্থের নাম শ্রবণ মাত্রেই সকল পাপ দুরীভূত 
হয় । মণিকণিকার নাম মাত্র গ্রহণ করিলেও 
স্বী-পুরুষ, মকল প্রকার কণ্যাণ প্রাপ্ত হয়। 
এমন কি, দেবগণও ত্রিসন্ধ! এই মহাতীর্থের 
নাম জপ করেন। ধাহার। এই তীর্থের নাম 
শরণ) করেন অখব! অনবরত ইহাকে ম্মব্রণ 

করেন, এ সংসারে তাহারাই ধন্ত। । হে কুস্ত- 
যোনে! এ সংসারে ধাহারা মণি-কর্ণিকা নাম 
জপ করেন আমিও “নই সকল মহাপুরষ্গণের 
নাম জপ করিয়া থাকি । হাহার৷ “মণিকণিকা” 
এই পঞ্চাক্ষরবিশিষ্ট মহাবিধ্যামন্ত, সর্বদা 
উদ্জারণ করেন, তাহারা শত মহত মহাদক্ষিণ। 
পরিসমাপ্ত অনন্ত মহাযজ্ঞ ফল লাভ করেন। 

যে মাধুগণ এই তীর্থে ্নান করিয়া দেবদেব 
মহাদেবকে অচ্চন। করেন, তাহারা নিঃসন্দেহ 

ত্রিভুবনবিশ্রুত, ব্রিলোকো দ্ধারসমর্থ 

রা 

মৃহাদানের ফল লাভ করেন। গয্লাতীর্থে মধু / 

পায়স দারা পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ করিলে যে ফল, 
মণিকণিকার জলে তর্পণ কাঁরলেও সেই ফল। 
যে নিশ্মলধী মণিকণিকার জল পান করেন; 
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তাহাকে আর এ ছুঃখময় সংসারে আসিতে | সঙ্গম; দ্বিতীয়, সর্ধ্ততীর্ঘময়, দশাশ্বমেধ ) তৃতীয় 
হয় না। মহাপর্বদিনে মহাতীর্থে অনন্তবার | পাদোদকতীর্থ ; চতুর্থ সর্ধপাপনাশক পঞ্চনদ 
স্নান করিলে যে ফল লাভ হয়, সকল প্রকার | এবং শরীর মনের শুদ্ধিপ্রদ, এই চারিটা তীর্থ 
অবভূত স্নান করিলে যে ফল হয়, ভক্তিপুর্বক হইতেও প্রধান মণিকাণকাই পঞ্চম তীর্থ। 
এই তীর্থে একটা বার স্নান করিলেও সেই এই মণিকণিকাতেই ব্রহ্মা, বিষ, ইন্জী, দেবষি 
ফল। যাহারা স্বর্ণপুষ্প ও রত্র দ্বারা মণিকণি- ও মহযিগণের সহিত আমি নিত্যই শ্নান করিয়। 
কার অর্চনা করেন, তাহাদের কথ! কি?__ | থাকি। হেরাজন্! এইজন্যই নাগলোক ও 
তাহারা যজ্ঞে ব্রন্ষা নিষুপ্রমুখ দেবগণের ন্বর্গলোকবাসিগণ সর্জদাই এই বেদসম্মত গাধা 
পুজাফল লাভ করেন। যে ব্যক্তি প্রত্যহ গান করেন যে, “্রচ্দাণ্ড মধ্যে মণিকণিক। 
,এই তীর্থের অচ্চনা করে, সেই যথার্থ সদৃশ তীর্থ নাই, ইহা সত্য” পতীথে স্ান 
মহাদেবে ভক্তিপরায়ণ ও তাহারই নিত্য পার্ক- করি'ল মনুষ্য শিবস্বরূপ হয়; তাহাকে মার 
তীর সহিত মহেশ্বরের পুজা করা হয়। যে ন্রদেহ ধারণ করিতে হয় না। এই প্রকার 
ব্যক্তি শ্রদ্ধাসহকারে এই মহাতীর্থের সেবা অীর্থমাহাস্থ্য ব্যক্ত করিয়৷ ও বীররাজকে বরদান 
করে, গলিতপত্র ভক্ষণ মাত্র করিয়! যথার্থ মহা- করিয়া ভূতভাবন ভর্কনীপতি তথায় অন্তহিত 
তপস্তার ফল সেই লাভ করে। এই পঞ্চ- হ্ইলেন্ঠ বীররাজও বরৈখরদেবের পুজা 
ক্রোশী কাশীতে আগমন করা অনম্ত দান ও করিয়। অভীষ্ট লাভ করিলেন। স্বন্দ কহিলেন, 
বহু তপস্যার ফল। ধাহার! বারাণসীতে আসিয়। | হে কুস্তসম্তব! যে ব্যক্তি এই পবিত্র তীর্থা- 
মণিকণিকার আশ্রয় গ্রহণ করেন, গাহারাই | ধ্যায়টা শ্রবণ করিবে, তাহার বত জন্মের পাপ 
যথার্থ অপুনরাবৃত্তিলক্ষণ পরমৈষ্বধ্য লাভ করিতে ; বিন্ক্ট হইবে । আমি তীরাধ্যানপ্রসঙ্গ 
পারেন। যে ব্যক্তি মণিকণিকায় নির্িছছে বাস | দেবদেব বীরেখরলিন্গের আবির. কটন, 

করে; দান, ব্রত ও যজ্ঞাদির ফল সে-ই ষার্থ | করিলাম; এক্ষণে কামেশরলিঙ্গের মাহাত্মা 
ভোগ করে। সাক্ষাৎ মোক্ষলক্ষমীশ্বরূপা এই ধীন্তন করিতেছি, অবিহিতচিন্তে শ্রবণ কর। 
মণিকর্ণিকার মহিমা বর্ণন করিতে দেবদের 
মহেশ্বরও পারেন কিনা সন্দেহ। এই 
মহা-তীরের দক্ষিণে রুদ্রাবাম নামে এক ইসি 

চতুরশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৪ ॥ 

তাহার পর দক্ষিণভাগে যথাক্রমে মুক্তিতীথ, ্ 
অবিষুক্ত-তীর্থ, তারক তীর্থ, ঢ ণিস্তীথ, ছর্বাসার বরপ্রদান। 
ভবানীভীর্ঘ, ঈশানতীর্থ, জ্ঞানতীর্ঘ, নন্দি তীর্থ  স্বন্দ কহিলেন, ভগবান্ মহেখর, জগন্মাতা 
বিশুতীর্ঘ, পিতামহতীর্ঘ, নাভিতীর্থ, ব্রহ্মা ছূর্গার নিকট যে পবিত্র কথা বলিয়াছিলেন 
নলতীর্থ ও ভনীরথতীর্থ। এই ভগীরথতীথের তাহা শ্রবণ কর। পুরাকালে একদিন মহা- 
কথা আমি পূর্বেই তোমাকে বলিয়াছি। | ক্রোধী অতিতেজস্বী তাপসস্রেষ্ঠ দূর্ববাসা, সাগ- 
কাশীতলবাহিনী জাহ্ুবীতে আরও বহুতর তীর্থ | রাস্ত ভূমগুল পরিভ্রমণ করিয়া মহাদেবের 

আছে, অক্সই তোমার নিকট কীর্তন করিলাম । | আনন্দকাননে উপস্থিত হইলেন। তথায় নানা 
পঞ্চ তীর্থই এই মকল তীর্থ অপেক্ষা শ্রেঠ। । বিধ প্রামাদ, কুণ্ড ও তড়াগ সকল দর্শন করিয়া 
তথায় অবগাহন করিলে, মনুষ্যের আর গর্ভবাদ অত্যন্ত আনন্দিত স্থইলেন্। তিনি দেখিলেন, 

কেশ বহম করিতে হয় না। এক্ষণে পর্ততীর্থের স্থানে স্থানে মুনিগণের পর্ণকুটার রহিয়াছে, 
নাম শ্রবণ কর; প্রথম, সর্ব্বতীর্থশরে্ঠ অসি- তথাকার সুন্দর তরুরাজি নিবিড় পল্পববিশিষ্ট 
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নিচ্ছায়া ও সকল .খতুতেই পুষ্পদান করে। 
কৌপীনবাসা পাশুপতগণ সর্ব্বাল্সে বিভুতিলেপন 
করিয়া, ম্রারি ভগবান মহাদেক্রে ধানে 
নিমগ্ন রহিয়াছেন; তাহাদের মস্তক জটামগ্ডিত 
এবং কক্ষত্বত অলাবুপাত্র ও কমগ্লু রহি- 
ঘাছে। কোন স্থানে নিঃসঈগ, অকুত্দার 
ত্রিদণ্ডগণকে দর্শন করিলেন; বিশ্বেখবরে 
একাগ্রচিত্ত হওয়ায় তাঁহারা কালকেও ভয় 
করেন না। কোথায়ও বা ॥বেদশাস্মার্থবিৎ 

ব্রাহ্মণগণকে" ধর্শন করিয়া পরম পরিতোষ 
লাভ করিলেন; আবাল ব্রহ্গচর্ধ্য ও ভাগী- 
রুধাতে নিত্য স্নান করাতে তাহাদের কেশ 
সকল পিগগলবর্ণ হইয়াছে । কাশীতে পশুগণও 
যেরূপ তুষ্ট, মগগণও যেরূপ দ্যুতিবিশিট, 
তির্ধাকৃজাতিগণও ্কমপ সদানন্দ, অন্য কোন 
স্থানে সেরূপ নহে। তির্ধ্যকজাতির পক্ষেও 

কাশীধাম অতিশয় আনন্দকর স্থান; শ্বর্গে 
দেবতাগণেরও এপ আনন্দকর স্ঞান নাই । 
এমন কি, নন্দনননচারী দেবগণ অপেক্ষা, 
আনন্দকাননচারী পশুগণও শেঠ । অছিম- 
কালে'গুগতি লাভহেতুক কাশীনাশী মরে্ড- 
জনও শ্রেষ্ঠ, তথাপি মুক্তির অনিশ্চয়তার 
জন্ত অন্যত্র দীক্ষিত ত্রাণও শ্রে্ঠ নহেন। 

বর্গ, মণ্্য বা নাগলোক অপেক্ষাও এই কাশী- 
ধাম আমার প্রিয়তর স্থান। আমি সম্সত্রহ 
ভ্রমণ করিয়াছি; কিন্তু এই স্থানে আমার 
যেমন চিত্তস্থধ্য সম্পাদন হইল, এরূপ কোন 
স্থানেই হয় নাই। সংসারের মধ্যে এই 
তীর্থ ই পরম রমণীয়। মহষি দুর্বাসা এই 
প্রকার কাশীপ্রশংসা করিয়া সেই স্থানেই 
ুশচর তপগ্তায় প্রবৃত্ত হইলেন। বহুকাল 

তপন্তা করিয়াও যখন কোন ফল পাইলেন 
না, তখন অতিশয় ক্ষুধ হইয়া বলিতে লাগি- 

গ্ীলেন যে, আমাকে ধিক; কারণ আমি দুষ্ট 
তাপস। আমার তপগ্তাকেও ধিক, আর 

এই ক্ষেত্রকেও ধিকৃ; কারুণ এই স্থানে 
-কলেই প্রতারিত হইতেছে; এই ক্ষেত্রে 
যাহাতে কাহ্রিও মুক্তি না হয়, আমি সেইরূপ 

কাশীখণ্ড 

বিধান করিতেছি । এই বলিয়৷ অতি কোপন- 
স্বভাব দূর্ব্বাসা যেমন শাপপ্রদানে উদ্যত 
ভইবন, অমনি মহেশ্বর প্রহসিতেশ্বর নামক 
একটা লিঙ্গরূপে আবির্ভূত হইয়া সেই স্থলে 
মদুমন্দ হাস্ত করিতে টিনের: সেই লিঙ্গ 
দর্শন করিলে মানবগণের পরমানন্দ লাভ 
হয়। হূর্ব্বাসার ক্রোধ দর্শন করিয়া মহাদেব 
মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, ইহার তুল্য 
তপস্বিগণকে বারবার নমস্কার। যে স্থানে 
ঈদ্ুশ ভাপসেরা তপন্তা করেন, সেই স্থানই 

আশ্রম। অভিলধিত বিষয়ের অপ্রান্তি জন্যই 
ইঞাদিগের তপোবিদ্রকর ঘোরতর ক্রোধ উপ- 
স্থিত হয়। অভীষ্ট বিষয় সিদ্ধ হইলেই 
ই্ারা শান্তভান অবলম্বন করেন। তথাপি 
তপস্বিগণ ক্রোর্ধী বা অক্রোধী হউন, ইহা 
অপরের বিবেচনা করিবার আবশ্টক করে না; 
যাহারা নিজের শ্রেয়োবৃদ্ধি কামনা করেন, 
ক্রাহাদের উচিত সর্র্বতোভাবে ইহাদিগকে 
মানত করা। দেবদেন মনে মনে এইরূপ 
পিনেচনা করিতেছেন ইত্যবসরে মহষি দূর্বা- 
পার ক্রোধানলে আকাশমগুল ব্যাপ্ত হইল। 
তাহাতে যে ধূম উদগীর্ণ হইয়াছিল, তাহা 
আজিও গগনম গুলে ব্যাপ্ত হইয়া আকাশকে 
নীল্বর্ণ করিতেছে । মহষির ক্রোধানলে 
গগনমণ্ডলকে ব্যাপ্ত হইতে দেখিয়া মহাদেবের 
গণসমূহ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া «একি ! একি !” 
এইরূপ বলিয়া প্রলয়কালীন সমুদ্রজলের স্তায় 
গর্জন করিতে করিণে। কাশীধামের চতুর্দিকে 
ধাবিত হইতে লাগিলেন। নন্দী, নদ্দিসেন, 
মোমনন্দি, মহোদ্র, মহাহনু, মহাগ্রীব, মহা- 
কাল, জিতান্তক, মুত্যুপ্রকম্পন, ভীম, ঘণ্টা- 
কর্ণ, মহাবল, পঞ্হস্থ, দশানন, চণ্ড, ভূঙ্গিরিটি, 
তুণ্ডি, প্রচণ্ড, তাগুবপ্রিয়, পিচিগ্ডিল, স্ুলশিরা, 
স্ুলকেশ, গভভ্তিমান্, ক্ষেমক, ক্ষেমধন্থা, 
বীরতদ, রণপ্রিয়, দণ্ডপাণি, শুলপাণি, পাশ- 
পাণি, কশোদর, দীর্ঘগ্রীব, পিঙ্গাক্ষ, পিঙ্গল, 
পিঙমূর্ঘীজ, 'বহনেত্র, লম্বকর্ণ, খর্ব, পর্ববত- 
বিগ্রহ, গোকর্ণ, গজকর্ণ, কোকিলাক্ষ, গজানন, 
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নৈগমেয়, বিকটান্ত, অট্রহাসক, সীরপাণি, 
শিবারাব, বৈণিক, বেণুবাদন, ছুরাধর্ব, ছুঃসহ, 
গর্জন এবং রিপুতর্জন প্রভৃতি শতকোট 
ছুরাসদ আয়ুধহত্ত গণেশ্বর, গর্জন করিতে 
করিতে বলিতে লাগিলেন যে, আমরা 
রুদ্ধ হইয়া কি ধম, কি কাল, কি মৃত্যু, 
কি অগ্জক, কি বিধাতা, অথবা দেবগণই 

হউন, কিংবা! বিষ্ুই হউন, কাহাকেই ভয় 
করি না। আমরা কি অগ্রিকে জলের মত 
পান করিব, অথবা ভুধরনিচয় চর্ণ করিব, 
কিংবা ব্বর্গকে অধঃস্থ করিয়া পতলকে উদ্ধে 
স্থাপন করিব? অথবা! সমুদ্রকে এককালে 
মরুভূমিপ্রায় করিব? নিমেষমাত্রে ব্রহ্গাগ্ডকে 
চূর্ণ করিব, অধবা কাল ও মৃত্যুকে পরস্পর 
আম্ষালিত করিব? আমরা নিশ্য়ই অদ্য 
মুক্তিদাত্রী বারাণমীপুরী 1ভম্ন সমস্ত ভ্মগ্ডল 
গ্রাস করিব। কোথা হইতে এই অনল ও 
ধূযাবলী উখিত হইল কোন্ ব্যক্তি মদা্ধ 
হইয়া নুত্য্জয় মহাদেবকে জানিতে পারিতেছে 
না? এইরূপ বলিতে বলিতে সেই শতকোটা 
গণেশ্বর, ছুন্বানার ঘোরতর ক্রোধানলকে 
শিলার ন্যায় খণ্ড খণ্ড করিয়৷ এমন একটা 
প্রাচীর নিম্মাণ করিলেন যে তাহাতে সদাগতির 
ও গতি রুদ্ধ হইয়া গেল। তখন ছুল্গাসা 
মুনির ক্রোবও সেই সকল গণসমূহের তোধে 
বিশ্বকে ব্যাকুলীকুত হইতে দেখিয়া মহেশ্বর 
সেই সকল বীরগণকে কহিলেন যে, তোমরা 
ক্ষান্ত হও; কারণ ই মহধি আমারই 
অংশসম্ভৃত ; এব কাশীতে যাহাতে মুক্তি- 
প্রতিব্ষক শাপ না হয়, এইজন্য ছুর্নাসার 
নিটও তেজোময়রূপে আবির্ভূত হইয়া কহি- 
লেন, হে তেজখ্বী তপোধন! আমি প্রন 
হইয়াছি, তুমি নিরয়চদয়ে বর প্রাথনা কর। 
হে কুস্তযোনে! তখন ছূর্ববাসা শাপপ্রদানোদ্যত 
হইয়াছিলেন বলিয়া, অস্তান্ত লঙ্জিত হইলেন 

এবং বলিলেন, আমি ক্রোধাদ্ধ হয়য়৷ গুরতর 
অপরাধ করিয়াছি । জমি ক্রোধরিপুর অত্যন্ত 
বশীভূত, আমাকে ধিকু ; কারণ আমি ত্রিভু- 

মগ 
ফানি নি ৯ 
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বনের অভয়কারী কাশীকে শাপপ্রদান করিতে 
উদ্যত হুইয়াছিলাম ! * যাহারা অনবরত, 
হখসাগরে নিমগ্ন, যাহারা অনবরত সংসারগতা- 
যাতে ক্লান্ত এবং যাহাদের ক কম্মপাশে 
বদ্ধ, সেই সকল জীবের কাশীধামই একমাত্র 
মুক্ত হইবার উপায়। এই কাশী সকল 
জীবেরই মাতম্বরূপা) কারণ ইনিই মহামৃত- 
স্বরূপ স্তন্ত প্রদান করেন এবং জীবগণ ইই। 
হইতেই পরমপদ প্রাপ্ত হয়। অথবা জননীর 
সহিতও কাশীর তুলন! করা মলম না) কারণ 
জননী কেবলমাত্র গর্ভে ধারণ করেন, আর 
এই কাশী জীবগণকে চিরদিনের জন্ত গর্ভ- 
যন্ত্রণা হইতে মোচন করেন । এবভূতা 
কাশীপুরীকে যে ব্যক্তি শাপপ্রদান করিবে, 
সেই শাপের ফল তীহাবুই হইবে। কাশীর 
প্রতি “বাসার এই সকল স্তববাক্য শ্রবণ 
করিয়া মহাদেব অতিশয় চুষ্ট হৃইয়৷ বলিলেন, 
হে মুনে! যে ব্যক্তি কাশীর স্তব অথবা 
কাশীকে ভাবনা করে, সেই ব্যক্তিরই তপস্ত। 
সার্থক, সেই ব্যক্তিই কোটা যজ্মফল লাভ 
করে। কাশী এই দুই অক্ষর ধাহাসস সঈপনীয়- 
বিরাজ করে, তাহার আর জঠরযন্ত্রণ। পাইতে 
হয় না। প্রাঙ্কালে উঁঠয়া 'কাশী' এই 
দক্ষ মন্ত্রটা জপ করিলে লোকদর জয় করিয়া 
লোকাতীত পণ প্রাত্ড হওয়া যায়। হে 

আনুলুয়ের! ব্কাল তপগ1 করিয়াও তোমার 

যে জন উৎপন্ন হয় নাই, একবারমাত্র কাশীর 
ুতিতে সে জ্ঞান উতৎপম হইয়াছে। হে 
সুনিশ্রেষ্ট ! তুমি কাশীর ভ্তব করিয়া অন্তান্ত 
ভঞ্তগণ অপেক্ষাও আমার প্রির়তর হইয়াছে। 
ব্চতর দান, যস্ত, তপ-ার অপেক্ষাও কাশীস্তব 
আমার আনস্পকর। বেদোক্ত হৃঞ্জনিচয় দ্বার! 

আমার স্ব করিলে যে ফল, এই আনন্দকান- 

নে্রে শ্তবেও সেহ ফল লাভ হয়। হে 

আনুহুয়ের়! তোমার এভিলাষ সিদ্ধ হইবে 
এবং তুমি এরূপ জ্ঞান লাভ করিবে, যাহ। 
দ্বারা তোমার মহাঁমোহ নঃ& হইবে। তোমন্ত 
তায় মুন্গণকেই সাধুগণ শ্লাঘা। করিয়। থাকেন, 



৩৭৮ কাশীখণ্ড। 

হৃতরাৎ তুমি ক্রোধী হইয়াছিলে বলিয়া! লঙ্জিত ষ্ড 
হইও না। যাহার তপোবল আছে, সেই সনির এন! 

বিশ্বকর্মেশপ্রাহুর্ভাব। ব্যক্তিই ক্রোধ করিয়৷ থাকে; অসমর্থ ব্যক্তি 
'ক্রোধ করিয়! কি করিবে ? মহেশ্বরের এই পার্বতী কহিলেন, হে দেবদেব! কানী- 
প্রকার মধুর বাক্য শ্রবণ করি ছুর্রবাসা বছ ধামে যে -বিশবকৃষ্মেশ্বর নামক লিঙ্গ আছেন, 
স্তবানভ্তর বর প্রার্থনা করিলেন। দুর্বাসা তাহার বিবরণ-শ্রবণে অভিলাষ জন্মিয়াছে। 
কহিলেন, হে দেবদেব! হে জগন্নাথ! হে মহেশ্বর কহিলেন, আমি বিশ্বকর্শেশ্বরের 
করুণাকর! হে শঙ্গর। হে মহাপরাধবিধ্বং- উতপত্তি-বিবরণ কহিতেছি, শ্রবণ কর। ইহা 
সিন! হে অন্গকরিপো! হে শবরাস্তক! হে অতি মনোহর ও সর্ববপাপধ্বংসকর। প্রজা- 
ত্য! হেণগ্র ! হে ভূতেশ! হে মূড়ানীশ! পতির মৃত্যস্তর কষ্ট পুত্র বিরবকম্্াী উপনীত 
হে ত্রিলোচন ! হে নাথ! যদ্দি আমার পুতি হইয়া গুরুকুলে বাস করত গুকুসেবায় রত 

প্রসন্ন হইয়াছেন, তবে এমত বর প্রদান করুন, ছিলেন ও তিনি ভিক্ষা দ্বারাই শরীরপোষণ 

যাহাতে এই লিঙ্গ কামপ্রদহন এবং এই কৃণ্ড করিতেন। একদা বর্ধাকালে, তাহার গুরু 
কামঞ্ত্ড নামে খ্যাত হয়। মহেশর কহি- তাহাকে আদেশ করিলেন, বৎস! তুমি 

লেন, হে মহাতেক্বম্বিন লোকাপকারনিরত. এপ একটা পর্ণকুটীর নির্বাণ কর, যাহাতে 

মুনে! তোমার অভিলাধান্নরূপ তোম। দারা | আমি বর্ধাকালে অক্রেশে অতিবাহিত করিতে 
স্থাপিত এই দুর্বামেশবরলিঙ্গই সর্বকামপ্রদ | পারি। তাহার গুরুপত্থী ও তাহাকে কহিলেন, 
কামেশ্বর নামে বিখাত হইবেন। শনিবার ; বংস তা! যত্পুর্নক আমার উপযুক্ত সতত 

ত্রয়োদশী তিথিতে প্রদ্দোষ সময়ে যে বাঞ্চি | উজ্জ্বল শোভাবিশিষ্ট একটা কণ্ঠুক নিম্মাণ 

এই কামকণ্ডে অবগাহন করিয়া কামেশরলিঙ্গ | কর ; উহা যেন বন্রদ্বারা নিশ্মিত না হইয়া, 
দর্ণনীপকরিবে, তাগর কামকুত দোষ সমস্তই বক্ষলির্মিতি হয়) এবং পথ অথবা অত্যন্ত 
ক্ষয় হইয়া যাইবে ; তাহাকে আর যমযাতনা গাঢ় শা হয়। তাহার গুকুপুত্র কহিলেন, 

পাইতে হইবে না। এই মহাতীর্ঘে স্নান । আমার অন্ত এরপ মখপ্রদ একফুখ। পাদুকা 
করিলে, জন্ম জন্মাগ্তরের পাপও মুহুর্ত মধ্যে | নিশ্মাণ কর, যাহা বাবহার করিলে আমার 

ক্ষ হয় এবং এই লিঙ্গের সেবায় সন্্ব কামনা চরণে কোন প্রকার গুলি লাগিতে না পারে 

পূর্ণ হয়। দুর্দাসাকে এই সকল বর প্রদান এ উহা দ্বারা কি জলে, কি স্থলে, সর্বত্রই 

করিয়া দেবদেব মহেগ্রর সেই লিঙ্গ মধ্যেই সমানভীবে বিচরণ করিতে পারি। আর 
লীন হইন্! যাইলেন। স্বন্দ কহিলেন, সেই পাদুকা যেন চর্ম-িশ্মিতু না হয়। গুরুকন্তাও 

লিঙ্গের পুঁজ! করিয়! ছুর্াসার অভী সিদ্ধ কফিলেন, হে স্ব! আমার জন্য তুমি শ্বহ্তে 

হইয়াছিল; অতএব সকাম ব্যক্তিগণ সেই. ছুইটা কাধননির্শিত ক্ণভ্ষণ নিশ্বাণ কর এবং 
কামকুণ্ডে সান করিয়া ভকতিপুনর্বক কামেশ্বরের কতকগুলি গজদন্তবিনির্ষিত আমার ক্রীড়া- 

যোগা পুক্ভলিকা স্বহস্তে নির্মাণ করিয়া আমায় 
পূজা করিলে তাহাদের মহাপাতক নষ্ট হয়। 
ঘে পুণ্টাত্মা এই উপাখ্যান পাঠ বা শ্রবণ প্রদান কর ও কতকগুলি উদৃখল, মুষল প্রভৃতি 
করিবে, তাহারা উ্য়েই পাপ হইতে মুক্ত গৃহোপকরণ জব্যও প্রন্মত করিয়া দেও। 

হে নুবুদ্ধে! এ সকল দ্রব্য যেন কদাচ হইবে ! 
ভগ্ন না হয়। আর আমাকে পাক করি" 

পধাশীতিতম আনায় স্বাপ্ত ॥ ৮৫। বার একটী স্থালী প্রস্তত করিয়া 
এরূপভাবে পাকক্রিয়া শিক্ষা দিবে, যাহাতে 



ঘড়শীতিতম অধ্যায় । 

উত্তম পাক হইবে অথচ অঙ্গুণিতে অগ্নিতাপ 
লাগিবে না এবং আমি যে স্থানে ইচ্ছা, সেই 
স্থানেই রাখিতে পারি, এরূপ একটা কাঠময় 
একন্ততম্ত গৃহ নিম্বাণ করিয়া দেও। অপরা- 
পর বয়োজ্যেষ্ঠট সহাধ্যায়িগণও বিশ্বকর্ধার 
অপেক্ষা করিতেন, স্বতরাৎ এই গুরুতর 
কার্ধ্যও তাহার উপর ভার পড়িল। বিশ্বকন্ম! 
তখন কিছুই জনেন না অথচ সকলের 
অভিলাষই পূর্ণ করিবেন বলিয়াছেন, এইজন্ত 
তিনি অত্যন্ত ভীত হইয়া চিন্তাকললদয়ে বন- 
মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়। ভাবিতে লাগিলেন, “এক্ষণে 
কি করি, কোথায় যাইলে আমার বৃদ্ধির সাহায্য 
পাইব? এই অরণ্যে কাহাকেই বা আশ্রয় 
করিব ? যে ব্যক্তি গুরু, গুরুপত্বী অথবা গুরু- 
সম্ভানের বাক্য শ্বীকার করিয়া প্রাতিপালন ন! 
করে, তাহার নিশ্চয়ই নরক হয়। গুরুর বাক্য 

৩১১ 

ও গুরুর অপতাগণের নিদিষ্ট কর্ম জম্পন্ন -. 
করিব ? আপনি 'এই বনমধ্যে বন্ধুরূপে আমার ) 
বুদ্ধির সহায় হউন। করণাময় ব্রঙ্গচারী 
বিশ্নকর্্া কতৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া 
তাহাকে যথার্থ উত্তম উপদেশ প্রদান করিতে 
লাগিলেন; কারণ যে ব্যক্তি পৃ হইয়া ও 
অসছ্পদেশ প্রদান করে, তাহাকে কঙ্গাস্ত 
পর্যযস্ত নরকবাস করিতে হয়। তাপস কহি- 
লেন, হে ব্রহ্মচারিন ! শ্রবণ কর। বিশ্বেশ্বরের 
কুপাবলে ত্রহ্মাও স্ৃষ্টিকাধ্যে নিষ্গ হইয়াছেন, 
অতএব তোমার একাধ্য আর আশ্ধ্য কি? 
যি তৃমি কাশীতে যাইয়া বিশ্বেশ্বরের আরাধনা 
করিতে পার তাহা হইলেই তোমার বিশ্বকম্থা 
নাম সফল হইবে। , কাশীশ্বরের অনুগ্রহবলে 
কোন অভিলাষ ন! পুর্ণ, হয়? যে কাশীতে 
তন্তত্যাগ করিলে সামান্য ছুলভ পদার্থের কথা 

প্রতিপালন না করিলে আমার নিশ়ই | কি, যুক্তিপধ্যন্তও লাভ হয়; যথায় পদ্মযোনি 
নিক্ষতি নাই, কারণ গুরুসেবাই ব্র্গচারিগণের হজন করিতে ও বিষ্ণু স্থষ্টিরক্ষা করিতে শিক্ষণ 
একমাত্র ধর্ব। গুরুসেবা৷ ভিন্ন মনোরধ- | করিয়াছেন; হে বস! যদি তুমি নিজ 
সিদ্ধির আর উপায় নাই, হুতরাং গুরুবাক্য | অভিলাষ পুর্ণ করিতে ইচ্ছা কর, তবে সেই 
সর্বতোভাবে প্রতিপালন করা উচিত । সামান্ত 
ব্যক্তির কথায়ও স্বীকৃত হইয়। যে ব্যক্তি পালন 
না করে, সেও নরকগত্বন করে; গুরুর কথা 
আর কি বলিব? আমি অন্জর ও অসহায়, 

নির্বাণক্ষেত্র কাশীধামে গমন *কর। "সেই - 
তগবান মহেশ্বর সমস্ত মনোবাস্থাই পূর্ণ করেন ) 
উপমন্য ক্লাহার নিকট অন্সমাত্র দুগ্ধ প্রার্থন। 

করায় তিনি তাহাকে ছৃর্গসঘদ্্র প্রণান করিয়া 
এই অঙ্গীকুতপালনে কিরুপে সমর্থ হইব? | ছিলেন। যেখানে বাস করিলে মানব পদে 
হে ভবিতব্পতে! আমি গুরুশাপ ভয়ে ূ পদে ধর্মরস্চয় করিতে পারে, যথায় স্বধুনী- 
অত্যন্ত ভীত হইয়া তোমাকে নমস্কার করি- ; সলিল স্পর্শ মাত্রেই বশত মহাপাতক 
তেছি। বিশ্বকম্মা এইস্ডপ চিন্তা করিতেছেন, | মুহত্তেই ক্ষ়প্রাপ্ত হয়; দেবদেব মহেশ্বরের 
এমন ,সময় দেখিলেন যে, তথায় একজন ! সেই আনন্দকানন আশ্রয় করিয়া কোন ব্যক্তি 
তপন্দী আগমন করিলেন। কট নন্দন কানন- | কোন পদার্থ না লাভ করে? কোটী যক্তেও 
মধ্যে সেই তপস্বীকে আদিতে দেখিয়৷ প্রণাম 
পুরর্বক কহিলেন, ভগশন্ ! আপনাকে দেখিয়৷ 
আমার চিন্তানলদগ্ধ দয় ক্ষণমধ্যেই ষেন 
তুষারশীতল হইল । আমার মন নুখাবেশে স্মৃত্য 
করিতেছে । আপনি কে ? আপনি কি তপস্ষি- 
রূপধারী আমার প্রাক্তন কর্ম, অথবা দয়াময় 
মহেশ্বর ? আপনি যেই হউন, অন্ুগ্রহপুরর্বক 
বলুন, কিরূপে আমি আমার গুরু, গুরুপত্ী 

যে ফল লাভ হয়, বারাণসীর পথে ভ্রম্ণকালে 
প্রতিপদেও তাহা অপেক্ষ৷ অধিক ধর্ম সঞচ 
হয়। যদি চতুর্ববর9গফললাতের অভিলাষ থাকে, 
তাহা হইলে বারাণসীতে গমন কর। কাশী. 
ধামে সর্বদ বিশ্বেশ্বরকে আশ্রয় করিলে, 
তখনই সর্বপ্রকার কামনা পূর্ণ হয়। বিশ্বমম্বা 
তাপসের নিকট এই ঠঁকল শ্রবণ করিয়া, কাশিষ 
প্রাপ্তির উপায় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। 



৩৮০, 

£ বিশ্বকস্থী কহিলেন, হে তাপসসতম! যধায £ ,সাধকগণের, ভূমগুলের কোন ডুবযাই অপ্রাপ্য থাকে না, যথায় আনন্দলক্ষী সর্বদা বিরাজ- মানা; যথায় ভনকর্ণধার বিশ্বেশ্বর, জীবগণকে তারকজ্ঞান উপদেশ করেন, যে জ্ঞান প্রাপ্ত যা তাহার! তন্ময়তা৷ লাভ করে; যথায় জীবগণের হূর্লভ লক্ষমীও হলভ ; মহেখরের সেই আদন্দকামন কোথায় 1 স্বর্গে, মত্যযে অথব৷ পাতালে? আমায় কে তথায় লইয়া হাইবে? ন্দি উপায়ে আমি তথায় গমন করিব, বপুন। বিশ্বকম্মার এই ভক্তিপূর্ণ বাকা | শ্রবণ করিয়া, সেই তাপস কহিলেন, চল, | আমার সহিত কাশীগমন করিবে; আমিও 
তথায় গমন করিতেছি । চুল" মানবদেভ ধারণ করিয়া যদি কাশী' গমন না করিলাম, অব এ মন্যাজন্৷ সকলই ব্যর্থ হইল& আর ৰ 

র 
এনন মন্যাজন্ম ও সংসারমুক্তিদায়িনী কাশী সন্ধা প্রাপ্ত হওয়া যায় না; এইজন আমি অতি চরচল মনুষ্যজীবন সফল করিবার নিমিও কাশী গমন করিব। তুমিও সংসার-মায় 
ত্যাগ করি আমার সহিত চল। এইই 
দয়াবান্ তাপসের সহিত বিশ্বকম্বা কাশীতে 
গষন করিয়া মনের শান্তিলাভ করিলেন। 
কাশীতে আসিয়া সহসা সেই তাপসকে অস্ত- হিভ হইতে দেখিয়। মনে মনে ভানিতে 
লাগিলেন, এই তাপসশ্রেঈ নিঃসন্দেহ ভগবান্ বিশ্বের । যাহাদের বুদ্ধি সংপথে নিশ্চল 
থাকে, তিনি সর্বদা তাহাদিগের নিকটেই 
অবস্থান করেন। তাহারা দরদেশস্থ হইলেও 
তিনি তাহাদিগকে পথদর্শক ইইয়া নিকটে লইয়া যান। ভগবান ভ্রিলোটনের এই অদ্ভুত লীলা যে, তাহার ভক্ত যেখানেই থাকুক, তাহার পক্ষে কিছুই ইল“ভ থাকে না। কারণ আমি কোথায় ছিলাম আর এই ুক্তিক্ষেত্ কাশীধামই বা কোথায় ছিল! আমি এজন্ে কখন মহে্বরের ত্বারাধন] করি নাই, জন্মা- € উরনেও কধন যে করিয়াছি বলিয়া বোধ হয় শা) কারণ তাহা হইলে আমাকে আর 

| 

শপ 

কাশীখণ্ড। 

নানিবদেই ধারণ করিতে হুইত না। তবে আমার উপর কি কারণে মহেশ্বরের অনুগ্রহ ? বোধ হয, আমার গুরুভক্তিই ইহার কারণ; তিনি গুরুতক্তির বলেই আমাকে এই 
স্থানে আনয়ন করিয়াছেন। অথবা মহেশ্বর অস্ত দেবতাদিগের ন্যায়, কারণ অপেক্ষা করেন না; দরিদ্রদিগের প্রতি কপাই তাহার নিদর্শন। অতএব তাহার কপাই তাহার অনুগ্রহের প্রতি একমাত্র কারণ। নিশ্চই দেবদেব ুপাপূরব্বক 
অপসরূপ ধরিয়া আমাকে এস্বান আনয়ন করিয়াছেন ; নতুবা, সেই বন মধ্যে তগস্বীর + কিরূপে সাক্ষাং পাইলাম? কেবলমাত্র দান, যস্) তপস্যা ও ব্রতাচরণ দ্বারাই তাহার প্রস্তা লাভ হইতে পারে না; তাহার রুপা হইলেই প্রগণতা লাভ করা যায়। বাহারা সাধুসম্মত পবিত্র নোমার্গ কখন তাগ না করেন, তাহারাই বিশ্বেশ্বরের কুপাভাজন হন। 

নিশ্বীলচেতা বিশ্বকর্থী এইবূপে বিশ্বেশ্বরের কুপামাহাত্থ্য কীততন করিয়া স্বহস্তে একটা শিব- লিগ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার অঙ্চশায় নিযুক্ত হঠলেন। তিনি ফলমূলভোজী হইয়! নিত্য রা না করত স্বহত্তে বনমধ্য হইতে কুহ্ম ': আহরণ করিয়া শানে পুজা করিতে লাগি- 
পেন।  এইরূপে তিন বৎসর লিঙ্গার্চনায় অতিবাহিত হইলে পর এক দিন দেবদেব মহেসবর তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া সেই লিঙগ- মধ্যে আবিষ্ভূত হইলেন এবং কহিলেন, হে কাই! তোমার গুরুস্ত প্রতি ও আমার প্রাতি অচলা ভক্তিতে আমি অত্যন্ত শ্রী হইুয়াছি। . 
অতএব বর প্রাথনা কর; তোমার গুরু, গুরু- 
পত্বী ও গুরুর অপতঘয় যাহা প্রার্ঘন৷ করিয়া- 
ছেন, তাহা অনায়াসে প্রদান করিতে পারিবে । 
হে মহাভাগ! তোমার এই বিধিবৎ অর্চনায় 
আমি বিশেষ গ্রীত হইয়! যে বর দিতেন্ধি, 
তুহা শ্রবণ কর। হৃবর্ণ ও অন্যান ধাতু, 
কা্ট, প্রস্তর, মণি, রব, পুষ্প, বস্তু, কপুরাদি 
নুগঘধি দ্রব্য, জল, স্বন্দ, ফল, নূল, ত্বক প্রভৃতি সকল পদার্থে ই তুমি অদ্ভুত শিল্পচাতুর্ধ 
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দেখাইতে পারিবে। তুমি সর্বপ্রকার দেবালয় 
প্রাসাদাদি নিম্্াণ করিয়া লোকতুষ্টি করিতে 
পারিবে। সর্বপ্রকার পাপকর্ম, শিল্পকর্ম ও 
তৌর্যাত্রিক বিধানে তুমি দ্বিতীয় ব্দ্ধার মত 
হইবে। তোমার মত কেহই নানাবিধ যন্ত্র 
নিন্মাণ, আযুধবিধান, জলাশয়রচনা ও সুন্দর 
চূর্গরচন! করিতে জানিবে না। আমার বরে 
যাবতীয় কলা তোমার আয়ত্ত থাকিবে, সর্ব- 
প্রকার ইন্জালবিদ্যায় পারদশাঁ হইবে এবং 
সর্বাপেক্ষা কর্মংখল ও বুদ্ধিমান হইবে। 
তুমি আমার বরে সকলের মনোরন্তি জ্ঞাত 
হইবে। স্বর্গ, মন্তয ও পালের কোন. 
প্রকার কর্মই তোমার অন্ত থাকিবে না। 
এই বিশে সমস্য কম্মনিচয়ই তোমার আপন! 
হইতে আয়ত্ত হইবে বলিয়া তোমার নাম 
বিশকম্মা। হে বিশ্বকম্মুন! তোমাকে আমার 

৬৮৩. 

অবিলম্বে বর প্রার্থনা কর। বিশ্বকর্মা কহি- 
লেন, হে মহেখ্বর! আমি মোহাম্ব হইয়াও 
যে লিঙ্গ স্থাপন করিয়াছি, ইহার পুজা করিয়া 
যেন অপর ব্যক্তি সদৃবুদ্ধি লাভ করে। আমার 
আর একটা প্রার্থনা এই যে, কবে আমি 
আপনার প্রাসাদ নিম্বাণ করিব? মহেশ্বর 
কহিলেন, তাহাই হইবে, তোমার এই 

| লিঙ্গাচ্চনায় জীবগণ সদ্বুদ্ধি লাভ করিয়া 
নির্ববাণপদ প্রাপ্ত হইবে। আর যখন দিবো- 
দাস, ব্রহ্মার বরে কাশীরাজ -হুইবে এবং 
বহুকাল রাজত্ব করিয়া পুনরায় গণেশের 
মায়ায় অতিশয় নির্বিিরিচিতত হইয়া, বিষু্র 
উপদেশমত চঞ্চল রাজ-লক্মীকে পরিত্যাগ 
করিয়া, আমার আরাধনায় নির্ন্যাণপদ প্রাপ্ত 
হইবে, তখন ভুমি আমার নতন প্রাসাদ 
নিশ্বাণশকরিবে। হে বস! তুমি এক্ষণে 

কোন ভ্রব্যই অদেয় নাই; অতএব আরও | গমন করিয়া গুরুর আঙ্ীপ্রতিপালনে ত্র কর। 
কি বর দিতে হইবে, প্রার্থনা কর। কাশীতে ূ কারণ যাহারা গুরুভক্ত, নিঃসন্দেহ তাহারা 
যে ব্যক্তি আমার লিঙ্গপুজা করে, তাহার কথা | আমারই ভক্ত। যাহারা গুরুর অবমানন। 
কি, স্থানান্তরেও ধে আমার লিগ্াচ্চনা করে, | করে, আম! কতৃক তাহারাও অবমানিত হয়। 

. তাহাকেও বাঞিত ফল প্রদান করিয়া! থাকি। | অতএব এক্ষণে তুমি গুরুর আদেশ প্রতিপালন - 

বা স্ততি করে, মুকরেব স্তায় মেই বাক্তিতে 
আমিই প্রতিফলিত হইয়া থাকি। তুমিও 
এই স্থানে আমার পুজা করিয়া, আমার 
দর্গণস্বরূপ হইয়াছ। যে খুঢবাক্তি আমার 
রাজধানী কাশীধামে আমাকে ত্যাগ করিয়া, 
আমার ইতর অন্যের জ্ুটিনা করিবে, এস্থানে 

. তাহার আর মুক্তি কখনই হইবে না। জঙ্ধা, 
বি ইন্ছ, চন্তও এস্বানে আদিয়। আমা 
ব্যতীত অন্টের পুজা করেন না, অতএব 

মোক্ষাভিলাষিগণ এই আনন্দকাননে আমারই 
অর্চনা করিবে। তোমার স্তায় আরও পুণ্য- 
শীল ব্যক্তি এই স্থানে আমার আরাধনা 
করিয়৷ আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। তুমি 
আমার নিকট বিশেষ অনুগ্রহপাত্র হইয়াছ 
বলিয়া আমি অতি ছলভ বররদানেও স্বীকৃত 
আছি। অতএব আর বিল করিও না, 

_ এই মগক্ষেত্রে যে ব্ক্তি পিন পুজা, প্রতিষ্ঠা | কর। তৎপরে যাবৎ মুক্তিলাত না হয়, 
তানং আমার নিকট অনস্থান করিয়। পবিত্র- 
চিন্তে দেবগণের হিত আচরণ কর। আমি 
সন্দদা তোমার প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গমধ্যে অবস্থান 
করিরা ভক্তগণের অভিলাষ পুর্ণ করিব। 
অঙ্গারেশ্বরের উত্তরে অবস্থিত তোমার প্রতি্গিত 
এই লিঙ্গকে যাহারা ভক্তিভাবে অর্চনা 
করিবে, তাহাদের সন্দ-মনোরথ সিদ্ধ হইবে 
ও সত্রই নির্বাণ লাভ হইবে। এই সমস্থ 
নলিয়া দেবদেব অন্তহিত হইলে বিথবকর্খ্াও 
ঘরুর নিকট গমন করিয়! তাহার্দিগের অভি. 
লধিত বিষয় সকল সম্পাদন পূর্বক স্থীয় 
পিতগুহে আগমন করিলেন এবং পিতামাতাকে 
আত্মকর্থ দ্বারা সন্তু করিয়া, তাহাদের 
অন্তমতি অনুসারে কাশীতে আগমন করিলেন। 
তথায় তিনি নিজ প্রন্িষ্িত লিঙ্গের অনন্তচি্দে 
অচ্চনা করিতে লাগিলেন। দেবতাগণের 



৩৮২ 

্রিয়্সাধন করত বিশ্বকম্ম অদ্যাপি কাশীধামে 

কাশাখণ্ড । 

কি বর্ণনা করিব! কেবল তোমার প্রীতির 
বর্তমান আছেন। মহেশ্বর কহিলেন, হে জন্ত অত্যল্প মাত্র বর্ন করিলাম। সাধুগ্ণ 
দেবি! কাশীতে প্রণবেশ্বর, ত্রিপিষ্টপ, মহা- 
দেব, কত্তিবাসা, রত্খের, চন্ধেশ্বর, কেদার, 
ধর্মেখবর, বীরেখ্বর, কামের) বিশ্বকর্মেশ্বর) 
মণিকণীশ্বর, আমারও পুজ্য অবিমুক্তেশ্বর এবং 
বিশ্ববিদিত, বিশ্ববান্ধব আমার লিঙ্গ বিশ্বেশ্বর, 
ইহারা সকলেই মুক্তিপ্রদ। এই অবিমুক্ত- 
ক্ষেত্রে আসিয়া! যে ব্যক্তি বিশ্বনাথের পুজ। 
করে, শতকো' কল্পেও তাহাকে আর সংসারে 
আসিতে হয় না। সংযমী সন্যাসিগণের এক- 
স্থানে একবৎসর বাস কর! নিষেধ। তাহাদের 
চারিমাস একস্থানে অবস্থান করিয়া আটমাস 
কাল ভ্রমণের বিধি আছে,কিস্ত তাহাদিগেরও 
এইস্থান পরিত্যাগ .করিয়া যাওয়া উচিত 
নহে; কারণ এই স্থানে মুক্তি লাভ" হয়, 

এই চতুর্দশ লিঙ্গের বিষয় শ্রবণ করিলে 
চতুর্দশ ভূবনে শ্রেষ্ঠ পুজা! প্রাপ্ত হয়। 

ষড়শীতিতম অব্যান্ন সমাপ্ত ॥ ৮৬ ॥ 

সপ্তাশীতিতম অপ্যায় । 

দক্ষয-প্র।ছঠাব । 

অগস্ত্য বলিলেন, হে সর্ববজপুত্র, সর্ববাথ- 

কুশল, প্রভো, ষড়ানন অমতপানে অমরের 

টার, আমি মুক্তিপ্রদ এই লিঙ্গসমূহের। প্রাছু- 
তভাণকথা শুনিয়া! যংপরোনাস্তি তুপ্তিলাভ 

করিলাম । এই আনন্দকানন, ওকারেশখর 
প্রভৃতি লিজসমূহে অধিষ্ঠিত হওয়ায় পাপি- 

সন্দেহ নাই। এই স্থানেই তপস্তা, যোগ ও | জনেরও আনন্দবিধান করিয়া থাকে । আমি 

মোক্ষলাভ হেতুক ইহা! পরিত্যাগ করিয়া! 
তপোবনাস্তরে গমন করিবে না। জ্ঞানকুতই 

হউক অথবা অঙ্গানকৃতই হউক, এই আনন্দ- 
কানন দর্শন মাত্রেই সমস্ত পাপ দর হয়; 
আমি জীবগণের প্রতি কৃপা করিয়াই এই 
সিদ্ধিপ্রদ ক্ষেত্র নিম্মাণ করিয়াছি । এই 
ক্ষেত্রে অনায়াসেই অততযাগ্র তগগ্তা, মহাদান, 
মহাব্রত, যম, নিয়ম, অধাত্মযোগাভ্যাস, 
মহাযজ্ঞ ও উপনিষদের সহিত বেদান্ত পাঠের 
ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমার পুরীতে 
তন্ত্যাগ করিলে, জীবগণকে আর কন্মন্থাত্র 
আবদ্ধ হুইয়া সংসারভ্রমণ করিতে হয় না। 
হে দেবি! আমার ইচ্ছায় কাশীতে তির্ঘ্যকৃ- 
জাতিগণও যাজ্ভিকদিগের অধিক পদ লাভ 
করে। কাশীতে মৃত্যু হইলে চতুর্ববিধ ভূত- 
নিচয়েরই মোক্ষ লাভ হয়। অতান্ত বিষয়া- 
সন্ত পাপিগণও কাশীতে দেহত্যাগ করিলে 
আর সংসারে প্রবেশ করে না । মাসে মাসে 
উাকালে প্্রয়াগস্থান হইতেও বারাণসীতে 

কোণে ক্ষণে তাহার কোটাগুণ ফল লাভ হয়। 

এই লিঙ্গ-সমুহের বিবরণ শ্রবণ করিয়! পরম 
আনন্দলাভ করিয়ছি ও কাশীক্ষেত্রের তত্কথা 
শ্রবণে জীবনুক্তের স্তায় হইয়াছি। এক্ষণে 
স্কন্দ ও দক্ষেশ্বর প্রভৃতি যে চতুর্দশ লিঙ্গের 
নাম কীর্তন করিলেন, তাহাদিগের অশেষ 

মাহাত্ম্য বর্ণন করুন। যে দক্ষপ্রজাপতি দেব- 

সভার মধ্যে শিবের নিন্দা করিয়াছিলেন, 
তিনি আবার কেন শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিলেন ? 
ইহ] অতি বিচিত্র কথা । হে গৃত! শিখি- 
বাহন স্বন্দ, অগন্তয-মুনির এই বচন শুনিয়া 
দক্ষেশ্রপিন্গের উতধীত্তি বর্ণ করিতে 
লাগিলেন! বন্দ কহিলেন, হে মুনে! 
পাপহারিণী এতদ্বিষয়িণী কথা৷ বলিতেছি শ্রবণ 
কর। দধীচিমুনি কর্তৃক ধিকৃকুত দক্ষপ্রজাপতি 
শিবনিন্দায় ছাগমুখ হওয়ায় বিকৃতানন হইয়। 
প্রায়শ্চিত্ত বিধানের জন্য ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত 
হন। পরে ব্রহ্মার উপদেশে পুরশ্চরণ-কামমায় 
কাশীধামে সমাগত হন! ইহার মূল বিবরণ এই 
যে, একদা ভগবান্ বিষ, পদ্যোনির সহিত, 
দেবদেব সেবার জন্য কৈগাম 

এই ক্ষেত্রের অনন্ত মহিম! বাকা দ্বারা আর পর্বতে গমন করেন! তাহাদিগের উভয়ের 



সপ্তানীতিতম অধ্যায় 

সমভিব্যাহারে ইন্দ্রা্দি লোকপালবর্গ, বিশ্বদেব- 
গণ, মরুদৃগণ, বনু, রুদ্র, আদিত্যগণ, সাধ্য, 
সিদ্ধ, চারণ, গন্ধবর্ব, বিদ্যাধর অপ্দরা, যক্ষ, 
নাগ ও সমস্ত খষিগণ তথায় উপস্থিত হন। 
সাহার পুলকতশরীর হইয়া প্রণামপুরর্ঘক 
দেবদেবেশ্বরের বিবিধ স্তব করিয়াছিলেন, 
ভগবান্ শস্তুও তাহাদিগের বহু সম্মান করিয়া- 
ছিলেন। অনহর ট্াহার৷ তন্মুখে দৃষ্টি স্যস্থ 
করিয়া আমন-শ্রেণীতে উপবিষ্ট হইলে, ভগবান্ 
শশাক্ষশেখর হস্ত দ্বারা বৈকু্পতি বিষুর 

গাত্রপরামর্শন্নপ স'য়ান করিয়া অতীব আদর- 
সহকারে জিচ্জাস৷ করিলেন, ছে দাননবংশ- 
দাবানল শ্রীবংলাগ্্ন হরে! ত্রিলোকীপালন- 
শক্তি তোমার অব্যাহত আছে ত? রুণস্থলে 
দুষ্ট দানব ও দৈত্যগণকে শাসন করিয়! থাক 
ত? কুপিত্, রাঙ্ঈণগণকে আমার মত রুদ্র 
মুক্তি বিবেচন। কর ত? গাতীগণ মন্তযলোকে 
নির্্িদ্বে আছে তগ নারীগণ ্রীসম্পন 
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তাহারদিগের প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করির৷ 
অপরাপর স্কলকে এ্রইরূপে সম্মান করত 
আগমনের উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসানাত্তর তীহাদিগেক 
মনোরথপিদ্ধি করিয়৷ বিদায় দিলেন ও স্বয়ং 
সৌধমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তৎপরে দেবগণ 

আনন্দিত হইয়৷ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলে, 
তখন সতীদেবীর পিত৷ দক্ষ পথিমধ্যে চিন্তাকুল 
হইলেন। তিনি অপরাপর দেবতাক তুল্য 
সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু তাহাদিগের 
অপেক্ষা অধিক প্রাপ্ত হন নাঈ বলিয়৷ মন্দর- 
| পর্কততাখাতে সমুদ্রের ঠায়, অত্যন্ত কষুাচিতত 
হইয়াছিলেন। তিনি মহা ক্রোধান্ধ হইয়া 
মনে মনে বলিতে লাগিলেন, আমার কন্তা 
সতীকে প্রাপ্ত হইয়া শিবের অত্যন্ত গর্ব 
হইয়াছে দেখিতেছি। এ কাহারও ম্বজন 
নহে, ইহারও স্বজন কেহ কোথও নাই। 
ইহার কোন্ বংশে জন্ম? কি গোত্র ? কোন্ 
দেশে বাস? কিরূপ প্রকৃতি? কি ঘু্তি? 

ও পাতিব্রত্যপরায়ণা ত? পৃথিবীতে ভুরি- আচরণ কিরূপ? ইহার কিছুই স্থিরতা 

দৃক্ষিণার সহিত যাগ যজ্ঞ হইয়! থাকে ত৭ | নাই। ইহার ভক্ষের মধ্যে বিষ ও বাহনের 
যোগী ও তপিস্বগণেত্র যোগ ও তপশ্ঠার | মধ্যে বৃষ দেখিতে পাওয়া যাখ। এ ব্যক্তি, 
বাধা কেহ প্রদান করে না ত? হে! তপনী নহে; তপস্বী হইলে অন্ত্রধারণ 
কেশব! ধিজাতিবর্গ নির্বিথে সাঙ্গবেদ | করিবেন কেন গৃহস্থমধ্যে গণ্য নহে; 
পাঠ করিতে সমর্থ হন ত?্ ভুপালগণ | কারণ গৃহস্থ হইলে শ্বাশানে বাস করিবে 
তোমার স্ায় প্রজাপালন করিয়া থাকে ৩? কেন£ যখন বিবাহ করিয়াছে, তখন ব্রহ্গ- 
ব্রা্মাণাদি চারিবর্ণ নিষ্ঠাসম্পন্ন ও হটে 
ন্দিয়চিন্ত হইয়া স্ব ন্স ধম্মে অবস্থান করিতে- 

ছেন ত? ব্র্ষচর্ধ্যাদি চুরি আশ্র ত যথাবিধি 

পালিত হইতেছে? দেধদেব ধর্জটি এইব্রপ 
জিজ্ঞাঁপা করিলে, বৈকুগ্ঠপতি সাতিশর 

হট হইলেন। অন্গর ব্রঙ্ধা ও ইন্দাদি 
দেব্গণকে জিজ্জানণী। করিলেন, হে রক্ষন! 
এঞ্জতেজের ত বৃদ্ধি হইতেছে ? ত্রিফ্ুবনে 
সত্যধন্ম ত অস্থলিত আছে? হে বিধে? 
তীর্থরোধ ত কোথাও কোন ব্যক্তি করিতেছে 
না? হে ইন্দরাদি দেবগণ! তোমর! ত কৃষ্ণ 
দোর্দগুপ্রতাপে হৃখে ্বীয় স্বীয় নগরে রাজ্য- 
শাসন করিতেছ? ভগবান্ ভূতনাধ এইরপে 

চারী নহে। যখন এ্রশ্বধ্যমদে গর্বিত, তখন 
বানপ্রস্থাশ্রমের আশঙ্কাও ইহাতে দাই। এ 
ব্যক্রি বেদ জানে না, তবে ব্রাঙ্গণ কিরূপে 
হুইতে পারে ? সর্বদা অস্রশস্ম ধারণ করিয়া 
থাকে বটে, কিন্ত ক্ষভিয়ও নহে; ক্ষত্রিয় 

হইলে ক্ষত (বিপদ) হইতে পরিত্রাণ : 
করিবে, ইহাকে ত প্রলয় করিতেই মত্ত দেখি। 
এ ব্যক্তি বৈশ্তও নহে, যখন ইহার কার্ধ্য 
নির্ীনের স্তায় দেখা যায়। ইহার গলে যখন 
নাগযজ্ঞোপবীত রহিয়াছে, তখন ইহাকে শৃদ্রও 
বল! যায় না। এইরূপে এই ব্যক্তি ব্রাহ্মণাদি 
বরচতুষ্টয় ও ্রদিচধ্যাদি চারি আশ্রমের) 
অতীত; তবে এ কে? সম্যন্থ নিরূপণ কর! 
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যায় না। প্রকৃতি দেখিয়া সকলকেই জানা 
যার, কিন্তু ইহার প্রক্তরতি নাই। এ ব্যক্তি 
ঈর্বতোভাবে পুরুষ নহে, যখন ইহার অর্ধনারী 
মুর্তি; ইহাকে স্ীলোকই বা কিরূপে বলিব? 
যখন ইহার মুখে শ্বশ্রু বিরাজমান রহিয়াছে । 
ইহাকে ক্লীব বল! যায় না, যখন ইহার লিঙ্গ 
অর্চিত হইতেছে । বালক হইলে কোম্ল- 
প্রকৃতি ও অল্পবয়ঙ্ হইয়৷ থাকে, ইনি যখন 
বহুবর্ষবয়স্ক এবং ইহাকে লোকে অনাদিবৃদ্ধ 
ও উগ্র বলি” থাকে, তখন বালকই বা 
কিরূপে হইতে পারে ? যুবারও সম্ভাবন! নাই, 
যখন এ ব্যক্তি চিরন্তন । বুদ্ধও বল! যাইতে 
পারে না, যখন ইহার জর! ও মৃত্যু নাই। 
এ প্রলয়কালে ব্রচ্জাি দেবগণকে সংহার করে, 
তাহাতেও পাপ স্পর্শ হয় না; ক্রোধে ব্রহ্গার 
মস্তক ছেদন করিয়াছিল বলিয়া 'হহাতে 
পুণ্যলেশও নাই | অস্থিমালা ইহার অলম্বার 
ও সর্ধদা এ বিবশ্ন থাকে, তবে ইহার শুচিও 
কোথায় ? অধিক ব্লা বাহুলা, ইহার চেষ্টী- 
চরিত্র কিছুই বুঝা যায় না। এই জটিলের 
শকি অদ্ভুত বুষ্ৃতা দেখিলাম যে, আমি পুজ্য 
শশুর, আমাকে দেখিয়াও আসন হইতে 
গাত্রোখান করিল না? মাতাপিতশৃন্ত, নির্ভণ, 
কৌলীন্তরহিত লোকেরা প্রায়ই এইরূপ কর্ম 
উচ্চঙ্খল ও শ্বেচ্ছাচারী হইয়া থাকে ! তাভারা 
অসহায় হইলেও মন্ত্র সহায়সম্পন্ন বোধ করে 
এবং অকিঞ্চন হইলেও আপনাধিগকে ্রশ্বধ্য- 
শালী বিবেচনা করে। নিশেষতঃ জামতা 
দিগের স্বভাবই এই যে, তাহারা যংকিব্িৎ 
অ্ধধ্যে মদমভ হইয়া থাকে। মহাগর্রিত 
ছ্বিজরাজ মৃদীয় কন্তার মধ্যে কেবলমাত্র রোহি- 
পীকে ভাল বাসিতেন, কুত্তিক! প্রভৃতিকে 
দেখিতে পারিতেন না; তন্জন্তঠ আমি আভি- 
শাপ দিয়া তাহার গন্ব খর্ব করিয়াছি। আজ 
যেমন এই শৃলপাণি আমাকে গৃহাগত দেখিয়াও 
অপমান করিয়াছে, তেমনই ইহার গর্ব্বসর্বন্থ 
চ্রেণ করিয়। সর্দদথা অপমান করিব। এই- 
রূপে নানা প্রকার মনে স্থির করিয়া, সেই 

কাশীধণ্ড 

দক্ষপ্রজাপতি নিজ ভবনে উপস্থিত হইয়া, 
সভাগত দেবগণকে আহ্বান করিলেন এবং 
তাহাদিগকে বলিলেন, «আমি যজ্ঞ করিব, 
আপনাদিগের সাহায্য করিতে হইবে।” 
তাহারা “তথাস্ক” বলিয়া স্বীকার করিলে, 
তিনি শ্বেতদ্বীপে গমন করিয়। মহাযজ্ঞের উপ- 
দেষ্টা সাক্ষাৎ যজ্ঞপুরুষ ভগবান চক্রপাণিকে 
জানাইলেন। তাহার অনুমতি প্রাপ্তে দক্ষ- 
প্রজাপতি গৃহে প্রত্যাগত হইয় সত্বর যজ্ঞের 
আয়োজন করিলেন। ব্রহ্মবাদী খষিগণ 
তাহার যজ্জে খৃত্বিক্কার্যে ব্রতী হইলেন। 
তখন প্রজাপতি দক্ষের মহাযজ্ঞ আরম্ত হইল । 
রঙ্গ, সেই মহাযজ্জে সমস্ত দেবগণই উপস্থিত 
হইয়াছেন, কিন্তু মহাদেব বর্তমান নাই দেখিয়া, 
কোন ছল গুহে চলিয়া গেলেন। দধীচি 

মনিও) ত্রিভ্ুবনের সমস্ত লোককে তথায় আগত 
ও বস্খালদারদানে সম্মানিত হইতে দেখিয়া, 
মন্তাদেব ও সতীকে তথায় দেখিতে না পাইয়া, 
দক্ষের ভাবিহিতার্থে ত1হাকে বলিতে লাগিলেন 
দরধীচি বলিলেন, হে দক্ষপ্রজাপতে ! তুমি 
সাক্ষাৎ ধাতা স্বরূপ তোমার তুল্য সাম্য 
কাহারও দুষ্ট হয় না। হে মহামতে! তুমি 
যেঙ্প যজ্ঞপস্তার আহরণ করিয়াছ, এরূপ 
কুত্রাপি আমার দুষ্টিগোচর হয় নাই। যজ্ঞ 
একেবারে কতব্যই নহে, কারণ যজ্ছের 
তুল্য শক্র শাহ; তবে শেখার মত সম্পদ 
ঘটিলে হহা কত্তব্য বটে; যখন তোমার 
যজ্জে ইন্দজাদি দেবল সাক্ষাৎ বতমান, 
সাক্ষাংকুণ্ডে শব বহি বিরাজমান, সকল 
মস্তক মুতিমান্ বিবাজিত,। যজ্ঞপুরুষ স্বয়ং 
উপস্থিত, দেবগুরু বৃহস্পতি স্বয়ং আচার্য 
হইয়াছেন, বরঙ্গা স্বয়ং ব্রশ্মা হইয়াছেন। কর্ন 
কাগণ্ডনেত্তা ভগ কাধ্যে রতী আছেন, স্বয়ং 
ভগ, পুষ! ও সরদ্বতী দেবী বিরাজ করিতেছেন 
এবং ,এই পিকৃপালগণ তোমার বজ্ড রক্ষা 

করিতেছে। তুমি দেবী শতরূপার সহিত শুভ- 
কাধ্যে দীক্ষিত হইয়াছ। তোমার এই জামাতা 
স্বয়ং ধন্ম, দশজন ভাধ্যার সহিত যত্বপুব্বক 
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' কাধ্য সম্পাদন করিতেছেন। তোমার প্রধান 

জামাতা ত্রিভুবনহুন্দর মহামতি ছিজরাজ স্বয়ং 
ওষধিনাথ, সপ্তবিংশতি পত্তীর সহিত সমস্ত 
ওষধি পুরণ করিয়া দিতেছেন। স্বয়ং মরীচি 
ও প্রজাপতিপ্রধান কণ্ঠপ, ত্রয়োদশ পত্বীর 

সহিত তোমার কার্যে ব্রতী আছেন। সাক্ষাং 

কামধেনু, হবি, প্রসব করিয়া দিতেছে । কল্গ- 

বৃক্ষ সমিধ্ কুশ, চমসাদি সমস্ত দারুপাত্র, 
শকট ও মণ্ডপ প্রভৃতি যোগাইতেছে। বিশ্ব কর্ম 

অভ্যাগত ও খত্ক্বর্গের অলঙ্কার নিম্মীণ 

“করিয়া দিতেছেন। অষ্টবন্ বস্ত্র ও ধন প্রদান 
করিতেছেন। অধিক কি, স্বয়ং লক্ষ্মী এই 
স্থানে অবস্থান করিয়া অলঙ্কুত- করিতেছেন । 

হে দক্ষ! এই সমস্ত দেখিয়া আমার হুখের 
সীমা নাই, কিন্তু তুমি যে, শিবকে বিশ্বৃত 
হইয়াছ-_ইহাই আমার একমান্্র দুঃখের বিষয় 
জানিবে। দেহ যেমন বিবিধ ভূষণে ভূষিত 

হইয়াও জীবনহীন হইলে শোভা পায় না, 
তদ্রপ সেই মহাদেব বিনা এই যজ্ঞ শ্বুশানের 
্তায় বোধ হইতেছে । তখন দক্ষপ্রজাপতি 

, দ্ধীচিমুনির ও বাক্য শুনিয়া, ঘ্ৃতাহুতিপ্রদানে 

: অগ্থির স্তায় ক্রোধে সাতিশয় প্র্জলিত হইলেন। 
পুর্ব্বে যাহাকে দধীচিমুনি স্থতিবাদে অতি ভ্ 

 দেখিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহার মুখ হইতে 
ক্রোধানল বহির্গত হইতে দেধিলেন। তথন 

দক্ষ রোষে কম্পমান-কলেবর হইয়া, তাঁহাকে 

যেন বধ করিতে উদ্যত হইলেন এবং বলিলেন, 
হে দধীচে! তুমি ব্রাহ্মণ, আমিও যক্ডে দীক্ষিত 

' আছি, তাই তুমি আজ নিস্তার পাইলে, নতুবা 
দেখিতে পাইতে, তোমার আজ কি করিতাম! 
ওরে মহামুর্খ! তোরে কে আহ্বান করিয়াছিল 

যে, তুই এখানে আদিয়াছিদ্? আমিলেই 
বা তোকে কে এ কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছে যে, 
তুই" এইরূপ বলিতেছিন ? যে যজ্জে সকস 

মঙ্গলেরও মঙ্গলদাতা) যজ্ঞপুরুষ, শ্রীমান্ স্বয়ং 

হরি বিরাজ করিতেছেন, সে যজ্ঞ কিনা শবশান- 

তুল্য বলিলি! যে যজ্ঞে তেত্রিশকোটা দেবগণের 
অধিপতি, বসত্রধারী স্বয়ং শতব্রতু ইন্্র উপস্থিত 
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আছেন, তাহাকে তুই শ্বাশানের সহিত তুলনা 
করিলি ! যখায় স্বয়ং ধনদ ধনদাতা সাক্ষাৎ, 

অগ্নি বিরাজমান, সেই যজ্ঞকে অমঙগলস্থান 

শাশানের সহিত উপম! দিলি! যথায় দেবগণের 
আচার্ধ্য বৃহস্পতি স্বয়ং আচাধাপদে ব্রতী 
আছেন, তুই অহঙ্কারমদে মত্ত হইয়া আহাকে 

প্রেতভমি বলিলি! যথায় বশিষট প্রভৃতি মহষি- 
গণ ঝাতিকৃকারধ্য করিতেছেন, সেই যজ্জকে তুই 

কিনা অনায়ামে অমঙ্গল-ভুমি শ্বশান বলিয়া 

ফেলিলি! জ্ঞানিশ্রেষ্ট দধীচিমুদ তাহার এই 
কথা শুশিয়া পূনরায় বলিলেন, হে দক্ষ! তুমি 

যে যজ্ঞপুরুষ হরির কথা বলিলে, এ বিষু, সকল 

মঙ্গলেরও মঙ্গলদাত! বটেন, কিন্তু উহছাকে বেদে 
শিবেরই শক্তি বলিস নির্দেশ আছে। ভগবান 
হরি আদিঅষ্টার বামাদ ও বিধাতা দক্ষিণা 
বলিয়া কীর্তিত হন। আর যে, শত অস্বমেধ 
যন্রকারী বস্্রপাণি ইন্দ্রের কথা৷ বলিল, ইহাকে 
তো! ছূ্ববাসামুনি নিমেষমধ্যে শ্রৌত্রট করিয়া- 
ছিলেন, পরে ইনি ভুতনাথ মহাদেবের আল্নাধন 
করিয়৷ অমরাবতী প্রাপ্ত হন। তুমি যে ধর্ম .. 
রাজকে যজ্তরক্ষক বলিগনা নির্দেশ করিলে, 

ইহার যত বল; শ্বেতকেতু নামক রাজাকে বন্ধন 
করিবার সময়ে সকলেই জানিতে পারিয়াছে। 
আর যে ধনর্দের কথা বলিয়াছ, তিনি তো 
ভ্রিলোচনের সথা!। অগ্নির কথা বলিলে, তিনি 

তো তাহার নয়নস্বরূপ। তুমি যে, বৃহস্পতির 
কথা বলিলে, যখন চন্দ্র তাহার পন তারাকে 

ধর্ষণ করিয়াছিল, তখন তো তাহার পৃষ্টরক্ষা 
ভগবান্ রুদ্রই করিয়াছিলেন; তোমার খত্তিক্ 
বশিষ্টপ্রভৃতি তাঁহাকে বিশিষটরূপে অবগত . 
আছেন। একমাত্র রুদ্রই এই বিশ্বমগুলে 

বিরাজ করিতেছেন, ইহা তোমার হজ্জে ব্রতী 
ধাষিগণ ও অন্ত মুনিগণ সম্যক্ জ্ঞাত আছেন। 

যদি এই ব্রাহ্মণের হিতকথা তুমি শ্রবণ কর, 
তবে যঙ্জফলের অধিপতি সেই বিশ্বেশ্বরকে ' 
আহ্বান কর। তিনি না থাকিলে এই যজ্ঞ 
করা আর না কর! সমন আর কম্মের একমাত্র 

সাক্ষী সেই মহাদেব এই বন্দে বর্তমান থাকিলে 



৩৮৬ 

তোমার এবং সকলের মনোরথ সিদ্ধ হইবে। 
ধেরূপ জড়বীজ সকল দ্বয়ং অস্কুরিত হয় না, 
মেইরূপ কার্য সকল হ্বয়ং জড়--মচাদেবের 

রুপ! ব্যতিরেকে সফল হয় না। নিরর্৫থক বাকা, 
ধর্মহীন দেহ ও পতিহীন নারী যেরূপ শোভা | ভূ 
পায় না, তদ্রুপ শিবহীন কার্ধের কখনই 
শোভা হয় না। যেমন গঞ্গাহীন দেশ, পুত্রশূন্ত 
গুহ ও দানবর্জিত সম্পদ; শিবহীন ক্রিয়াও 
তদ্রাপ জানিবে। মন্ত্রিহীন রাজ্য, বেদবর্ভিত 
ব্রাহ্মণ ও নাসহীন ভোগের ধেমন দশ!, শিব- 
হীন কার্য্যেরও তদ্রপ দশা ঘটিয়া থাকে। 
বিনা! কুশে সন্ধ্যা, বিনা তিলে তর্পণ ও বিনা 
ঘ্বতে হোম যেমন নিস্ষল, সেইরূপ শিবহীন 
কন বুথ! পণ্ুশ্রম মাত্র হইয়া! থাকে । শৈব- 
মায়ায় মোহিত প্রভ্ষপতি-দক্ষ, দক্ষ হইলেও 

' “্ধীচিমুনিকিত বাক্য গ্রান্ করিলেন না; 
বরং অতি ভ্রুদ্ধ হইয়৷ তাহাকে বলিলেন, 
মদীয় যজ্জের ভাবনা তোমার করিতে হে না, 
তৃষ্কি আপনার বিষয়ে চিন্তা করিও। এই জগতে 
যথাবিধি কম্মন নিষ্পাদ্দিত হইলে অবশ্বাই তাহার 
সিদ্ধি হইতেই হইবে। তবে অধথাবিধানে 
কার্ধা করিলে ঈশ্বরেরও সিদ্ধ হয় না । নিজের 
কার্ধ্যসিদ্ধিবিষয়ে সকলই প্র । তবে যে তুমি 
"ঈশ্বর কর্মের সাক্ষী" এই কথা বলিয়াছ, তাহা 
যথার্থ বটে; কিন্তু তিনি কেবলমাত্র সাক্ষী, 
ফলদানে সমর্থ নহেন। তুমি যে বলিয়াছিলে 
শকম্দনু সকল নিজে জড়, ঈশ্বরের সাহায্য বিনা 
সফল হয় না” তদ্বিষয়ে একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি, 
শ্রবণ কর। যেমন বীজ সকল জড় বটে, কিন্ত 
স্বকীয় কাল উপস্থিত হইলে অগ্ষুরিত, পুষ্পিত 
ও ফলিত হুইয়। থাকে; তেমনই ঈশ্বরের বিনা 
সাহাযো কালে কার্ধ্য সফল হইতে দেখা যায়। 
অতএব অমঙ্গলমুত্তি তোমার ঈশ্বরে প্রয়োজন 
কি? দীচি বলিলেন, যথাবিধানে কাধ্য সিদ্ধ 
হয় বটে, কিন্ত ঈশ্বরের প্রতিকূলতায় সিদ্ধ 
ি ঝটিতি বিফলু হইয়া যায়। অযথাবিধানে 

স্কধ্য রিলেও তাহা ঈশ্বরেচ্ছাবলে সিদ্ধ 
হইতে দেখ! যায়, নতুবা দেবগণ সর্বপ্রভূ 

কাশীখণ্ড। 

হইয়াও তাহার অধীন হইয়াছেন কেন? ঈশ্বর 
সামান্ত সাক্ষীর স্তায় সর্বলোকের সকল কার্ধ্যের 
সাক্ষী নহেন, কিন্তু তিনি সংশয়বিমুক্ত ও 
কাধ্যফলের প্রতিভূ্বরপ । সেই সর্ব কর্তা ঈশ্বর 
তলাদিরূপে বীজের অস্তরে প্রবেশ করিয়া 

স্বয়ং কালরূপে অন্কুর উৎপাদন করেন। তুমি 
যে বলিলে বিনা “ঈশ্বরের সাহায্যে কালে কর্ম 
স্বয়ং ফলিয়! থাকে” সেই কালই সর্ববকর্তী 
ভগবান্ মহেশ্বর। আর তুমি যে একটা কথা 
বলিয়াছ, অমঙ্গলমূত্তি সেই ঈশ্বরে প্রয়োজন 
কি? তাহা সত্য বলিয়াছ, কারণ ধাহারা- 

মহৎ ও মঙ্গলমুর্তি এবং ধাহাদিগের ঈশ্বর এই 
আখ্যা আছে, তাহারা তোমার কাছে আসিবেন 
কেন? এইরূপ উত্তর প্রতুত্তরের পর বিভব- 
মদে মত্ত দক্ষপ্রজাপতি. দধাচিমুনির উপর 
অতিক্রুদ্ধ হইয়া ইতস্তত দৃষ্টিনিক্ষেপপূর্ব্বক 
অনুচরবর্গকে আদেশ করিলেন, হে অনুচরগণ! 
এই অসদভিপ্রায়ী ত্রা্মণবটুকে শী্গ এই 
মন্দ্রস্তান হইতে দর করিয়। দেও। তখন 
দধাচিযুনি এই কথা শুনিয়া হাম্ত করত 
বলিলেন, রে শুট! আমাকে দ্র করিতে-. 
ছিস কি. তুইই সকল মঙ্গল হইতে এই সকল " 
লোকের সহিত নিশ্চয় দূরীভূত হইবি। যিনি 
জগ২পাতা, প্রজাপতি মহেশ্বর তাহার ক্রোধ- 
দণ্ড তোর মন্তকে সদ্য; পতিত হুইবে। এই 
কথা বলিয়া দধীচিসুনি সেই ঝঙ্তস্থান হইতে 
বেগে নির্গত হইলেন। তাহাকে নির্গত হইতে 
দেখিয়া ছুর্ববাসা, চ্যবন উত্, উপমন্যু, খচীক, 
উদ্দালক, মাগুব্য, বামদেব, গালব, গর্গ, গোতম 
ও অপরাপর শিবতব্বজ্ঞ খষিগণ দক্ষের যজ্ঞভূমি 
হইতে বহির্গত হইলেন। মধীচিমুমি চলিয়া 
গেলে পর যজ্ঞকাধ্য নিব্বিদ্বে হইতে লাগিল। 
যে ব্রাহ্মণগণ তথায় অবস্থান করিয়াছিলেন, 
ভাহাদিগকে দক্ষপ্রজাপতি দ্বিগুণ দক্ষিণা ও 
অপরাপরকে অধিক ধন প্রদান করিলেন; 
তিনি জামাতাদিগকে ভরিভরি ধনদানে তুষ্ট, 
করিলেন; ৰন্াগণকে বহু অলঙ্কারে অলম্কুত, * 
করিলেন) খষিপত্থী, দেবপত্ী ও পুরাঙ্গনাবার্কে; 



অঙ্লানীতিতম অধ্যায় 

হণম্ান করিতে ত্রুটি করেন নাই৷ তিনি 
হুক্টচিত ব্রা্গণগণের উচ্চ বেদধ্বনিতে, 
আকাশের গুণ যে শব্দ তাহা পরিস্ফুট করিয়া- 
ছিলেন। তাহার আহতিপ্রদানে অগ্ির মন্দাগ্নি 
রোগ জন্মিয়া গেল। হবিগঞ্জে চতুর্দিক 
আমোদিত হইয়াছিল । দেবগণ হবিঃ ভোজন 
করিয়া মস্ণমূর্তি হইয়াছিলেন। অহত্র সহস্র 
অন্নমেরু, ঘুতকুল্যা, মধুকুল্যা ঢুগমহাসরোবর, 
তরল দধিহুদ, ছুকলরাশি, রংশূঙ্গ ও শ্বর্ণরৌপ্য- 
মুয়ী,যজ্ঞভূমি তিনি রচনা ঝরিয়াছিলেন। সেই 

চ্চ যাচকগণকে খজিয়া পাওয়া যায় 

নাই। পরিচারকব্নদ জট্টপুষ্ট হইয়াছিল; 
মঙ্গল-শীতিধ্বনিতে গগনতল ব্যাপ্ত হইয়াছিল; 
অপ্মরা, গন্ধব্ব, বিদ্যাধর সকলেই আনন্দিত 
হইল; পৃথিবী সাতিশয় বদ্ধিত হইলি। ইত্য- 
বসরে নারদমুনি কৈলাসপন্দতে যাত্র! 

কর্িলেন। 

সপ্তাশীতিতম অধায় সমাপ্ত ॥ ৮৭ ॥ 

সতী-দেহতা|9। 

অগস্ত্য কহিণেন, হে প্রভো! ব্তনয় 

নারদ শিবলোকে গমন করিয়৷ যাহ করিয়া- 
ছিলেন; সেই কৌতুকাবহ সংবাদ বর্ণন ক?ন। 
দ্ষন্দ কহিলেন, হে কুম্তজ্জ! দেবমি নারদ শিব- 
লোক কৈলামে উপগতঞ্জহইয়া যাহা করিয়া- 

, ছিলেন বলিতেছি শ্রাবণ কর। খুনির 
আকাশপথে শিবধামে উপস্থিত হইয়। পাব্বতী 
ও পরমেশ্বরকে দেখিয়া নমস্কার করিলেন। 

ইকালে তাহার! খেল! করিতেছেন ; হৃতরাং 
আদরপুর্বক মারদকে বমিবারর আসন দেখা- 
ইয়া কোন কথা না কহিয়াই পুনরায় খেলায় 

এখআসক্ত হইলেন। নারদ বহুক্ষণ থাকিয়াও 
্বাহাদের ত্রীড়ার বিরাম না! দেধিতে পাইয়া 
অতিশয় ওঁংনুক্য বশতঃ কহিতে লাগিলেন, 
হে দেখদেব! এই ব্রঙ্গাগুগোলক আপনার 

৩৮৭. 

ক্রীড়াদ্রব্য, ধিল অর্থাৎ টিল এবং দ্বাদশ মাস. 
ফলক অর্থা ত্রীড়াদ্রব্য “(সারি ) রাখিবার " 
স্বর। মিতাসিত তিথি সকল শ্বেত ও রুষবর্ণ 
সারিকা, অয়নদয় দুই অক্ষরূপে নির্দিষ্ট আছে 
এবং স্থষ্টি ও প্রলয় উভয়ই আপনাদের জয় 
পরাজয় নামক গ্রহদ্বয় (পণ)। ভগবতীর 
জয়ে সৃষ্টি ও প্রভুর জয়ে সংহারকাল উপস্থিত 
হয়, আপনাদের ত্রাড়ার সময়ই সৃষ্টির রক্ষা 
হয়। আপনাদের এই সমস্ত বিশ্বধামই খেল 
হইতেছে। ভগবতী পতিকেঞ্জয় করিতে 
সমর্থ হইবেন না, প্রভৃও দেবীকে পরাজয় 
করিতে পারিবেন না। এক্ষণে কিছু জানাই: 
বার জন্য আসিয়াছি, হে মাতঃ ! তাহ। শ্রবণ 
করুন। মহাদেব সর্বজ্ঞ হইয়াও কিছুই গ্রাহ্থ 
করেন না, কারণ উন্চি মান ও অপমানের 
বহুপরে্ অবস্থান করেন। ভগবান তমো" 

গুণাত্বক হইলেও বিশেষ বিচারে উহার 
নির্ণতূই প্রকাশ পাইয়। থাকে, কারণ উনি 
কম্ম করিয়াও কম্মের বাধ্য হন না। প্র 
সকলের মধ্যপ্ঠ হইয়াও মাধ্যস্থাবলম্বন করেন, 
স্ববত্রই ভগবানের শব: ও মিষ্রে সমান দয়! " 
দেখা যায়। হে দেবি! তুমি উহার শক্তি 
বলিয়া মকলেরই মান্ত।, তুমিই সন্তান হইয়াছ 
বলিয়! দক্ষের স'যান হইয়াছে । তুমিই এক- 
মাত্র ভ্রিজগতের জননী, তমা হইতেই ব্রহ্মা, 
| ধিধুং ও ইল্দ উংপম হইপ্লাছেন। তুমি শিব- 

মায়ায় মোহিত৷ হইয়াই আপনাকে জানিতে 
পারিত্ছে ন।;) এই কারণেই আমার চিত্ত 
অতিশয় ক্রি হইয়। থাকে । তোমার স্তায় 
অন্তান্ত পতিবরতাগণও পতিপাদপন্ন ভিন্ন অপর 
শিছুই গ্রাহথ করেন না অথবা এ সকল কথায় 
নিস্রয়োজন, গ্রক্সত বিষয় বলিতেছি। অদ্য 
হরিঘ্বার সমীপে নীলাচলে অপুন্নী ঘটনা 
দেখিয়। অতিশয় আশ্চর্ধাদ্িত ও বিষ হইয়া 
তোমাকে বলিবার জঙ্যই উতৎক্ঠিত হইয়া 

এখানে আসিয়াছি। আগূর্য্যের কারণ এই থে, 
সেই দক্ষষজ্জে অনিন্দৈ প্রযুল্পবদন অলঙ্গতঞ্জ 
সন্ত্রীক বিষুকে দেখিলাম, তিনি সকল কার্ধয 



৩৮৮ 

ভুলিয়া! দক্ষকে যজ্জ করাইতেছেন এবং বিষা- 
দের কারণ এই যে, তথায় তোমাদের অনর্শন! 
যাহা হইতে এই ত্রিভুবনের উৎপভি, যৎকর্তৃক 
পালন ও যাহাতেই লয় হইয়া থাকে, সেই 
সংসারভয়হারী শিব-দুর্গাকে তথায় না দেখিয়াই 
বিষ হইয়াছি। তথায় যাহা! হইয়াছিল, তাহা 
অন্তরূপ আমি বলিতে পারি না, দক্ষই তাহা 
বলিয়াছে। আমি রন্ধা ও মহধি দধীচি সকলে 
সেই কথা শুনিয়! দক্ষকে ধিকার দিয়াছি, আমি 
সেই তোমাদেত নি ধাবাদ শুনিয়৷ কর্ণ ঢাকিয়া 
ছিলাম এবং তোমার অলক্ষণ শুনিয়া! দূর্বাসা 
প্রভৃতি বিপ্রগণ দধধীচির সহিত তথা হইতে 
চলিয়া গিয়াছেন। সেই মহাযাগ আরন্ত 
হইল দেখিয়া আর তথায় থাকিতে পারিলাম 
না, তাই তোমার ম্নিকট আসিয়াছি। হে 
দেবি! তোমার ভগিনীগণও স্বামীর পহিত 
সম্মানিত হইতেছেন দেখিয়া আমার বাক্য- 
্ৃত্তি হইতেছে লা। দাক্ষায়ণী সতী এই সকল 
বাক্য শুনিয়। হস্ত হইতে অন্ষবুগল পরিত্যাগ 
করিয়৷ কিছুক্ষণ চিন্তা করিলেন, পরে ভবানী, 
ভবকেই নিজের অবলন্নরূপে নিশ্চয় করিয়া, 
শীঘ্র গাত্রোথানপুর্রীক ভগবানকে প্রণাম 
করিয়া, কৃতার্বলিপুটে বিজ্ঞাপন করিলেন। 
দেবী কহিলেন, হে অন্ধকান্তক ! হে ত্রিনয়ন! 
হে ত্রিপুরারে ! তবদীয় পাদপছ্বের শরণ লই- 
লাম, আমাকে নিবেধ করিবেন না, পিতসনি- 
ধানে যাইবার প্রার্থনা করিতেছি, অনুমতি 
করুন। এই কথা বলিয়া, শিবপাদমূলে মৌলি- 
স্থাপন করিলে, ভগবান্ তাহাকে বলিলেন, হে 
ভাবিনি! হে নড়ানি! উঠ, হে হুভগে ! হে 
নু্দারি! তোমার কিসের অভাব আছে? হে 
ঈশ্বর! তুমিই লক্ষমীকে সৌভাগ্য, ব্রহ্ধাণীকে 
উত্তম কান্তি ও শচীর নিত্য যৌবন প্রদান 
করিয়াছ ৷ হে মহৈশর্ধযশালিনি ! আমি তোমার 
সংসর্গে ই শক্তিমান্ হইয়াছি এবং হে প্রিয়ে ! 
আমি তোমার সাহাধ্যেই এই জগতের শ্যজন, 
গলন ও সংহার করিতেছি হে লীলামযি ! 
হে মীন্গরূপিপি! তুমি কি দোষে আমায় 

কাশীখণ্ড। 

পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা! করিতেছ? ভবানী 
এই শিববাক্য শ্রবণ করিয়া, বলিলেন, হে 
জীবিতেশ্বর! আমি তোমায় ছাড়িয়া কোন 
স্থানেই যাইতেছি না, আমার মানস ভব্দীয় 
পাদপদ্ধেই নিয়ত অবস্থান করিবেআমি কুত্রাপি 
যজ্ঞ দেখি নাই বলিয়! পিতার যক্জ দেখিতে 
যাইব। ইহা! শুনিয়া ভগবান কহিলেন, যদি 
তোমার যজ্ঞ দেখিবারই অভিলাষ হইয়৷ থাকে, 
তবে আমি যজ্জের উদ্যোগ করিতেছি অথবা! 
মদীয় শক্তিময়ী তুমিই অন্য এক যজ্ঞ অনুষ্ঠান 
কর। অপর এক যজ্ঞেশ্বর হউন, অপর 
লোকপালগণ উৎপন্ন হউক, আর তুমি যজ্ঞের 
খততিক্ৃকার্যে অপর ঝষিগণকে শীগ্র স্থজন কর। 
দশ শিববাক্য শ্রবণে পুনরায় দেবী কহিলেন, 
হে নাথ! অদ্য পিতার যজ্ঞোৎসব দেখিতে 
নিশ্চয় যাইব, আপনি এবিষয় বাধা না দিয়া 
অনুমতি করুন। হেদেব! নিম্নগামী চিত্ত 
ও জলের বেগ রোধ করিতে কেহই পারে না; 
আপিনি আমাকে নিষেধ করিবেন না । সর্বজ্ঞ 
ভূতনাথ ইহা শুনিয়া পুনরায় কহিলেন, হে 
দেবি! মায়া আমাকে ছাড়িয়া গিয়াছে আর 
আসিবে না; অদ্য বুবিবার জ্যোষ্ঠানক্ষত্র ও 
নবমী তিথি, তোমাকে পূর্ববদিকে যাইতে নিষেধ 
করিতেছি; আজি সপ্তদশ (ব্যতিপাত ) যোগ 

ইহাতে বিয়োগও অণ্ত হইবে। হে শ্রিয়ে! 
তুমি ধনিষ্ঠায় জঙ্গিয়াছ, হৃতরাং তোমার অন্য 
পধমী তারা হইতেছে, তুমি যাইও ন1) যাইলে 
আর তোমায় দেখিতে পাইব না। ইহা 
শুনিয়। পার্বতী কহিলেন, যদি আমি সতী 
নামে বিখ্যাত হইয়৷ থাকি) তবে এ দেহে আর 
না হয় জন্মাগুরেও তোমারই দাসী হইব। 
তখন মহাদেব পুনরায় কহিলেন, স্ত্রী বা পুর, 
যের মনের বেগ কেহই ফিরাইতে পারে না। 
হে পরিয়ে! আমি মত্য বলিতেছি, তোমাক 

আর দেখিতে পাইব না ; আর এককথা--মানী 
লোকদিগের অনাহৃতভাবে পিতৃগৃহে বা মাতৃ. 
গৃহে গমন করা! কর্তব্য নহে। আমার বোধ 
হইতেছে, যেমন নদী সমুদ্ধে মিশিলে আর 



অানীতিষঙ্গ অধ্যায় । 

“টির না, সেইরূপ তুমিও পিত্রালয়ে যাইয়া 
আর আসিবে না। দেবী কহিলেন, হে দেব! 
বদি তব পাদপদ্বে সত্যই অনুরাগিণী থাকি, 
তবে জন্মাস্তরেও তুমি আমার নাথ হইবে। 
এই কথা বলিয়া দেবী ক্রোধে আরক্তানয়না 
হইয়াই নির্গত হইলেন। স্থানাস্তরে যাইতে 
হইলে, লোকে বেশভুষাদি করে, তাহার সে 
সকল কিছুই হইল না; তিনি মহাদেবকে 
প্রণাম বা! গ্রদক্ষিণাি কিছুই না করিয়া যাত্র। 
করিলেন বলিয়া আর ফিরিলেন না। এই 
করণে অদ্যাপি যাহার! শিবকে প্রণাম বা 
প্রদক্ষিণ না করিয়া গমন করে, তাহারা পূর্বব- 
তন দিবসেব স্তায় আর ফিরিয়া আসে না। 
সেই ভবপাদমূলচারিণী গৌরীর গমন কালে 
সুপরিত্র শুদ্ধ মার্গও কঠিন বলিয়া বোধ হুইয়া- 
ছিল। তখন ভগবান মহেশ চিরসহচরী 
সতীকে হৃর্গম পথে যাইতে দেখিয়া অত্যন্ত 
ব্যধিত হইলেন ও প্রমথদিগকে আহ্বান করিয়া 
কহিলেন, ভোমরা লীগ্দ এরূপ এক বিমান 
আনয়ন কর, যাহার পবন ও মন ছুই চক্র 
অধুতসিংহ যাহার বাহান, রত্বসানুর কিরণ- 

ইহার যদীয় পতকা, মহারৃষভ যাহার চিহুভৃত, 
অলকাচারিণী নম যাহার দণ্ড। নুধ্য ও 
চন্দ্র যে বিমানের ছুই ছত্র হইয়াছেন, ধাহাতে 
মকর ও বারাহিশক্তি আছে, গায়ত্রী যাহার 
চক্রধারণকাষ্ট, তক্ষকাদি যাহার রজ্জুভৃত, প্রণব 
যে বিমানে সারথ্য করিতেছেন, প্রণবধ্বনি 
যাহার চক্রের শব্দ, ব্রন্গ যাহার রক্ষক ও 
ছন্দোগণ যাহার বরখ। এতাদৃশ রথে সতীকে 
জইয়া দক্ষালয়ে রাধিয়৷ আইস। প্রমথের 
এইরূপ আদেশ পাইবামাত্র তাদৃশ রথ আনিয়া 
দুর্মাকে তাহাতে তুলিয়া সকলে দেই তেজন্থিনী 
মহাদেবীর অনুগমন করিতে লাগিল । মুহূর্তমধ্যে 
ত্রিময়নী, দক্ষের যক্ঞস্থানে উপস্থিত হইয়া 
আকাশস্থ বিমান হইতে বেগে অবতরণ কাি- 

'*লৈন এবং তখন সচকিত দক্ষকর্তৃক অবলো- 
কিতা হইয়া যজ্ঞাগারে প্রবেশপুর্ধ্বক উদ্জ্বল- 
ম্লপরি'ভ্দধারিমী কিরীটশালিনী নিজ জন- 

৩৮০১ 

নীকে, তৎপরে সহোদরারদিগকে তাহাদের, 
পতির সহিত অলঙ্কৃত হইদ্বা থাকিতে দেখি. 
লেন। ভগিনীগণ সতীকে দেখিয়াই «এই! 
হরগেহিনী আহ্বান ন| পাইয়াও কেমনে 
আসিল ? এই কথা বলিয়! এবং এককালে 
বিম্ময়, ভয়, আনন্দ ও গর্ধের সাগরে ভাসিতে . 
লাগিল। সতী তাহাদিগের সহিত আলাপ 
না করিয়াই পিতসমীপে গমন করিলেন এবং 
পিত৷ মাতা উদ্য়ে তাহার আগমনে উত্তম 
হইয়াছে বলিলেন। তখন স্ড্রী কহিলেন, 
যদি আমার আগমনে পিতার উত্তম বোধ হইয়া 
থাকে, তবে কেন আমায় সহোদরাদিগের ন্তায় 
আহ্বান করেন নাই? দক্ষ কহিলেন, অফ্রি 
বসে! জর্বমন্গলে ! মহাধন্তে! এ বিষয়ে 
তোমার কোন দোষ নাই, আমিই সম্পূর্ণ 
দোষী & আমরই কুবুদ্ধি বশত তুমি সেই 
যতির হস্তে পড়িয়াছ, যদি পুরে তাহার নিরী- 
শত! জানিতে পারিভাম, তবে কখনই সেই 
মায়াবীর হস্তে তোমাকে দিতাম না। আমি 
সেই দুষ্টকে শিবনামে খ্যাত ঘোর অশিবরপী 
বলিয়া জানিতাম না । পিতামহ বিধাতা 
আমার নিকটে যেরূপ উহার ব্ণন করিয়াছিলেন, 
তাহা বলিতেছি। “ইনি শঙ্কর, ইনি শ্ভ্, 
ইনিই পণুপতি শিব ইনি শ্রীকঠ মহেশ্বর, 
ইতি সর্বজ্ঞ বৃষধবজ' এই পরম ধর্খ্ময় মহা- 
দেবকে কন্তা সন্গরদান কর”। হে বসে! 
আমি ব্রঙ্গার তাদুশ বাক্যেই তাহার হস্তে 
তোমায় অর্পণ করিয়াছিলাম। কিন্তু আমি 
তাহাকে বিরূপাক্ষ, বৃষারোহী, বিষপায়ী,শুশান- 
চারী, শৃলী, নৃকপালধারী, সর্গগণসংসর্গা ও 
জটাধারী বলিয়া জানিতাম ন! এবং উহার 
ভালদেশ কলম্কীর আবাস, উহার সব্ববাঙ্গ ধূলি- 
ধূসরিত। আমি যদি জান্তাম যে, সে কখন 
বাতুলের মত দিগম্বর কখন ব! কৌপীন পরি- 
ধায়ী, কখন বা চশ্ববাসা হইয়। ভিক্ষার জন্ত 
লালায়িত থাকে, এঁ তমোগুণাকরের অনুচর 
ভূতগণ এবং এ মহ্থাকাঁলরূপী মদীয় জামাত 

ং রুদ্র আর উহার পরিবার গণও রুদ্ররপী . 

জগ 



৩৯ ও. 

উহার জাতি ও গোত্রার্দি কিছুই নাই, উহাকে 
কেহই উত্তমরূপে জানে না, যদ্দি কেহ জানে, 
তবে সে প্রতারিত হইয়াছে । হে পুরি! 
পরমনীতিজ্ঞে! উহার বিষয়ে অধিক কথা 
কি বলিব! ভম্ম ও নুকপাল উহার অলঙ্কার, 
সর্প উহার কেমুর হইয়াছে । লন্বমান জটা- 
জালে উহার সব্বাঙ্গ অচ্ছা্দিত এবং প্র চন্দ- 
ধণ্ডধারী সর্বদা ডমরু বাজাইবার জন্য ব্যঞ 
থাকে আর সকল অমঙ্গলে পরিবেষ্টিত হইয়া 
তাগুবনৃত্য করা থাকে ৷ হে মুড়ানি ! এতা- 
দশ ব্যক্তি কদাচ এই মারঙ্গলিক যজ্জছে আসি- 
বার উপবুক্ত পাত্র নহে ; এই কারণেই হে 
বংসে! সর্বমঙ্গলে ! তোমায় এখানে আহ্বান 
করি নাই; তুমি পুর্বে যে সকল হুন্দর বসন 
অলঙ্কারাদ্দি পরিধান (করিতে, এক্ষণে সেই 
সকলে ভূষিত! হইয় আসিয়৷ যজ্ঞস্থল "দর্শন 
কর। এই সমুদয় স্ুপরিচ্ছেদধারী দেবতা- 
দিগের সভায় কিরূপে সেই অমঙ্গলাধাস বিরু- 
পাক্ষকে আনয়ন করি? পতিরতা৷ সম্তী, এতা- 
দ্বশ বাক্য শ্রবণে সাতিশয় ছুঃখিতা হইয়া 
বলিতে লার্গিলেন, হে প্রভো। ! আপনি যে 
সকল বলিলেন, তাহা! আমি শ্রবণ করি নাই, 
ভবে প্রথম যে দুই চরণ শুনিয়াছিলাম, 
তাহারই উত্তর করিতেছি । আপনি বলিলেন, 
তাহাকে কেহই ভালরূপে জানে না, যদি কেহ 
জানে, তবে সে প্রতারিত হইয়াছে এই কথা 
উত্তম বলিয়াছেন; কারণ সেই সর্দাশিবকে 
কেহই জানে না, আপনি পুর্ষেও যেমন প্রতা- 
রিত হইয়াছিলেন, এখনও কোন ব্যক্তি আপ- 
নাকে প্রতারণ। করিয়! থাকিবে । হে অসন্বদ্ধ- 
প্রলাপিন্! তোমাতে ও তাহাতে সমন্বন্ধঘটন। 
অতি দুরূহ । আপনি যেরূপে তাহার বর্ণনা 
করিলেন, যদি ব্টাহাকে জানিতেন না,তবে কেন 
আমায় প্রদান করিয়াছিলেন অথবা সে 
সম্বন্ধে তুমি কিছুই কারণ নহ। হে পিতু। 
আমার রববজনমার্জিত পুপ্যই তাহার প্রতি 
কোরগ্। আজি তুমি তাহার নিন্দা করিয়া বছ- 
গন এৎ নও দেহে ভদীয় 

কাৰখণ্ড। 

নিন্দাবাদ গুনিলাম, সেই দেহ পরিত্যাগ করি- 
লেই তাহার প্রায়শ্চিশ্ড অনুষ্ঠিত হইবে। হে 
তাত। যাবৎ প্রাণেশ্বরের নিন্দা শুনিব, 
ভাব আমি বাচিপা কোন ফল পাইব না। 
শিবানী এই কথা বলিয়াই প্রাণবায়ুর রোধ 
করিয়া ক্রোধানলে স্বদেহুকে স্মিধ করিয়া 
আহতি দিলেন। তখন ইন্জ্রাদি দেবগণ সক- 
লেই হতশ্রী হইলেন এবং হজ্ঞাগ্ি পূর্বে 
আহুতি পাইয়া যেরূপ প্রজ্বলিত হইতেছিলেন, 
এক্ষণে তারশ জলিলেন না৷ মন্ত্রচয় সামর্থাহীন 
হইল। স্বর্গ, মর্ত্য ও আকাশভাগে “এ কি 
প্রবল অনিষ্ট উপস্থিত হইল ? বলিয়৷ বিষম 
হাহাকার হইতে লাগিল। কতকগুলি ব্রাহ্মণ 
পরস্পর বলিতে লাগিলেন, একি দেখি! 
পর্ন্নতোন্ুলনসমর্থ প্রবলবায়ু কোথা হইতে 
আসিল? দেখিতেছি, যজ্ঞভুমি তাহাতে 
বিধ্বস্ত হইতেছে । একি হইল ? অকম্মাৎ 
ব্পাতে ভুমিকম্প হইতেছে, আকাশ হইতে 
উল্তীপাত হইতেছে, পিশাচের! নৃত্য করি- 
তেছে, গৃধগণ গগনতলে মগ্ডলাকারে ভ্রমণ 
করিতেছে, একি দেখি ? সুধ্যমগুলের নিয়েই 
শিবাগণ ঘোররাবে ভ্রমণ করিতেছে, মেখচয় 
হইতে রূক্তবাষ্ট হইতেছে, বায়ু ভূ-বিদারণ 
করিয়া বিষমনিনাদে প্রবাহিত হইতেছে, 
দিব্যান্ম সকল আপনা1-আপনি যু করিতেছে, 
যক্জীয় শান্সপুত হবি; শুগাল কুরে ভক্ষণ 
করিয়। দুষিত করিতেছে, যজ্জস্থলে চকোরাদি 
পক্ষিগণ বিচরণ করিতেছে। মুহূর্তমধ্যে এই 

| যঙ্ছভুমি শুশানভূমির সদৃশ হইল। যে 
যেখানে যেভাবে ছিল, সেই বন্ত সকল সেই- 
খানেই চিত্রার্পিতের স্তায় রহিয়াছে । বিষ . 
প্রভৃতি দেবতারা স্যন্তিত হইয়াছেন, দক্ষ- 
প্রজপতির মুখকমল ম্নান হইয়াছে । এই 
সকৃল দেখিয়াও প্রত্তিকৃগ্ণ কোনপ্রকারে পুনরায় 
যক্দের উদ্যোগ করিতে লাগিল। 

অষ্টাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৮ ॥ 



একোননবতিতম অধ্যায় । 

একোননবতিতম অধ্যায় । 

দক্ষেখ্রের উৎপত্তি । 

স্ন্দ কহিলেন, হে অগস্ত্য! পুর্বাগত 
নারদ, দেবীর সেই বৃত্তান্ত হরের নিকট 
নিবেদন করিবারু জন্ত গমন করিলেন। নারদ 

দেখিলেন, শিব, তর্জনী-সঞ্চলন করত নন্দীর 
সহিত কোন বিষয়ের কখোপকথন করিতেছেন, 
দেখিয়৷ তাহাকে প্রণাম করিলেন। নারদ, 
নন্দিপ্রদত্ত উত্তম আসনে কিঞ্চিৎ ভাবান্তর- 
চর করত উপবেশন করিয়৷ ক্ষণকাল 

মৌনাবলম্বনে রহিলেন। সর্বজ্ঞ শত, নারদের 
ভাব দ্বারাই বৃত্তান্ত জানিতে পারিলেন এবং 
মুনিকে বলিলেন, “মৌনাবলগন কেন” 
শরীরিগণের স্থিতিই হইল, জন্ম মৃত্যু 
লইয়া । দিব্য শরীরও কালক্রমে এই এই- 
রূপেই বিনষ্ট হয়। সকল দুষ্ঠবন্তই নশ্বর, যাহা 
অস্বতন্ত, তাহা ত বিশেষরূপে নশ্বর । অত- 

এব হে ব্রন! এ বিষয়ে আশ্ধ্য কি 

আছে! কাল কাহাকে না আত্ত্ত করে? যে 

বিষয়টা না! হইবার, তাহা! কখন হয় না, আর 
পর্কুছে অবশ্যান্তাবী, তাহা হইবেই ; হৃতরাং 

পণ্ডতের! কিছুতেই মোহপ্রাপ্ত হন না। শর 
এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়! মুনিবরর বলিলেন, 
প্রভূ যাহা বলিলেন, তাহ! যথার্থই বটে। যাহা 
অবশ্ঠন্তাবী, তাহা হইয়াই আছে, এ বিষয়ে 
সন্দেহ নাই। পরস্ত চিন্তপ্রমাথিনী একটী চিন্তা 
আমাকে পীড়া দিতেছে ৬ সত্য বটে, প্রক্ুত- 

.পক্ষে আপনার উপর অপরের কিছুমাত্র নাই, 
আপনি অবায় এবং পুর্ণ; হাসবদ্ধি আপনার 

'কি করিয়া হইবে ? অহো!! এই তুচ্ছসংসার 
নরীশ্বরভাবাপন্ন হইয়া কোথায় যাইবে। 
যেহেতু, আজ হইতে কেহ কেহ আপনার 
অর্চনা করিবে না। কেননা, প্রজাপতি দক্ষ, 

,যজ্ঞে আপনাকে আহ্বান করেন নাই, সেই 
১০৮৪ আপনাকে অপমানিত দেখিয়া 
'দেবতা, খধি. এবং মানুষেও কেহ কেহ 

আপনার প্রাতি অবজ্ঞা করিবে। অবজ্ঞাত 

৩৯৯ 

জনগণের প্রশ্বর্ধো প্রয়োজন কি? লোকে 
যাহারা অবঙ্ঞাপ্রাপ্ত, তাহারা কালভয়জরী 
এবং ত্রশ্বর্যসম্পন্ন হইলেও কি প্রভিষঠা- 
ভাজন হইতে পারে ? এ জগতে যাহার পদে 
পদে অপমান প্রাপ্ত হইয়। অভিমান-ধন রক্ষা 
করিতে পারে নাই, তাহাদিগের মহত্তর আয়ুতে 
কি, ভুরি ধনেই বা ফল কি? অচেতন অর্থাৎ 
অচেতন বস্ত অথবা অজ্ঞ এবং অবজ্ঞাপ্রাপ্ত 

জনগণ, বাঁচিয়! থাকিয়াও কীিসম্পনন নহে। 
যিনি, আপনার নিন্দ! শ্রবণ জাতে আত্ম- 
জীবনকে তণবং ত্যাগ করিলেন। রমণীগণের 
মধ্যে সেই অভিমান-ধনবততী সতীই কেব্ল 
ধ্যা। মহাকাল এই কথা টা সতীর 
নাশ সম্যক্প্রকারে অবগত হুই ইয়া বলিলেন, 

মুনে! সত্যই' কি, সতী দেবী আরজীবনকে 
তণবং গীরতযাগ করিয়াছেন ? সেই মহাকালের 
ভয়ে নারদমুনি মৌনাবলম্নে থাকিলে, রুদ্র, 
বহকোপানলে প্রজ্ঘলিত হইয়া অতিশয় কুদ্র- 
যুঙি হইলেন। অনন্তর রুদ্রকোপানল হইতে 
সাক্ষাৎ পর্তাকার কাল-মৃত্যু ভয়াবহ, মহা- 
ভুুণীধারা এক মহাচ্যুতি সম্পন্ন সকুষ আবি- . 
ভূত হইলেন। তিনি ঈশ্বরকে প্রণাম করিয়া 
বলিলেন, পিত;! আঙ্ঞা প্রদান করুন; 
আপনার উওম দাসোচিত কোন্ কাধ্য করিব? 
আপনার আজ্জায় এই ব্রহ্মাগ্ডকে কি একগ্রামে 
ভোজন করিন, অথবা এক গণও্ুষে সঞ্সখুদ্র 
পান করিব? অথবা হে ঈশ! আপনার 
আজ্ঞায় আমি অবলীলাত্রমে, ভূতলকে 
নামাইয়া পাতালে লইয়া! যাইব, না-_ 
পাতালকে ভূতলে লইয়া আসিব? অথবা 
লোকপালগণের সহিত ইন্্রকে ধরিয়া এই 
স্থানে আনিব? যদ্দি নৈকৃগঠনাথও সেই ইন্রোর 
সাহায্য করেন, ত তাহাকেও আপনার আঙ্ঞায় 

প্রতিহতাস্্ম করিব। তুচ্ছ রণতুর্বল দৈত্য দানব 
ত কোথাকার কে? তন্মধ্যে কেহ কি প্রবল 

হুইপ্াছে, তাহাকে আমি, মারিয়া ফেলিব? 
যুদ্ধে কালকে কি ব্ধন"্করিব, ন৷ মৃত্যুর মৃত্যু 
উপস্থিত করিব? হে মহেশ্বর! আপনার 



৩১২, 

বিক্রমে, আমি সমরাঙ্গণে তুন্ধ হইলৈ, 
চরাচরের মধ্যে কেহই স্থির থাকিতে পারে 
না! আমার পদাখাতে রসাতলসহ এই 
ভূমগুল, বায়বেগে কদলীপত্রের স্ায় কম্পিত 
হয়। আমি বাহদগ্ডাঘাতে এই কুলাচলদিগকে 

. চূর্ণ করিতে পারি । অধিক কি বলিব, আমার 

ক 

অদাধা কিছুই নাই, অনুজ্ঞ! দিন, আপনার 
যাহা অভীষ্ট, আপনার পাদপদ্ধ বলে-অদ্য 
তাহা মৎকর্তৃক রত হইয়াছে, ইহাই বিবেচনা 
করুন। ঈশুর, তাহার এইরূপ প্রতিজ্ঞা 
শুনিয়া, “কার্য মম্পন হইয়াছে" ইহা মনে 
করিলেন। আর তাহাকে যেন কৃতকাধ্য 
যোধ করিয়াই অতীব আনন্দে বলিলেন, হে 
ভদ্র! আমার এই নিথিল গণ যধ্যে তুমি 
মহাবীর । অতএব তুযি" বীরভদ্রনামে পরম 
প্রসিদ্ধি লাভ কর। হে শুভোদয় পুত্র: যাও, 
মতৃর আমার কার্ধা কর) দক্ষষ্গ ধ্বংস কর। 
দক্ষের সাহায্য করত যাহার! তোমার অব- 
মাননা করিতে উদ্যত হইবে, তুমি তাহাদিগকে 
অবমানিত করিবে । অনস্থর, বীরভদ্র, 
পরমেশ্বরের এই আহ্ছা মস্তকে স্থাপনপুর্র্বক 
সেই মহাদেবকে প্রদক্ষিণ করিয়া অতিবেগে 
গমন করিতে লাগিলেন । অনন্তর শিন, 
বীরভদ্রের অনুচর, শতকোটা উগ্রগণ আপ- 
নার নিশ্বাস হইতে সৃষ্টি করিলেন। সেই 
গর্বৃন্দ, বীরভদ্রকে যাইতে দেখিয়া! অনেকে 
ত্রীহার অগ্রে অগ্রে যাইতে লানিল, অনেকে 
পশ্চাতে পশ্গতে গমন করিতে লাগিল, 

' এবং অনেকে, পার্শববন্তী হইল! ম্্যবিজন্রি- 
তেক্সঃসম্পন্ন সেই উগ্রগণবৃন্দ কর্তৃক আকাশ 
আরত হইল। কতিপয় গণ, পর্বতের শঙ্গাগ্র 
উৎপাটন করিয়৷ লইল। কতিপয় গণ পর্ন্ম- 
তের আমুল শিখর চালিত করিতে লাগিল। 
কতিপয় গণ, মহারক্ষরাজি উৎপাটন করিয়া 
যজ্ঞপ্রাঙ্গণে আসিল, উপস্থিত হইল। কতি- 

গয় গণ তথায় যঙ্জীয় যুপসমুদরয় উৎপাটন 
ফেলিল, যজ্ঞকুণ্ড সফল পরিপুর্ণ করিয়া . 

“ ভক্রোধোদ্ধত কতিপয় গণ, যজ্ঞমণ্ডপ 

কাঈখণ্ড। 

ভাঙ্গিয়া ফেলিল; কোন কোন গণ, শলহন্তে 
যক্জীয় বেদী খনন করিয়া ফেলিল। অপর 
গণসমূহ, হবির্ভোজন করিতে লাগিল, অন্তে, 
পৃষ্দাজ্য (দধি) পান করিল। কতিপয় গণ) 
পর্দদতাকার অন্নরাশি ধ্বংস করিয়া দিল। 
কেহ কেহ সব পায় খাইল, কেহ কেহ, সকল 
দু্ধ পান করিল । কেহ কেহ বা পক্কান্নভোজনে 
উদর স্থুল করিয়া যজ্জপাত্র সকল চূর্ণ করিতে 
লাগিল। কোন কোন দোর্দগুপ্রতাপান্বিত 
গণ, অকৃক্রবদণ্ডাদি ভাঙ্গিয়া ফেলিল। কেহ 
কেহ শকটসমূহ ভগ্ন করিল, কেহ কেহ ঝ 
যক্জীয় পণ্ড সকল গিলিয়া ফেলিল। অগ্নি 
হইতে অধিক তেজ:সম্পন্ন কতিপয় গণ, অগি 
নির্বাণ করিয়া দিল। অন্ত গণের! সহর্ধে 
আপনারাই সেই যজ্জীয় বন্্ সকল পরিধান 
করিল। দক্ষকুত রত্বপর্ধত কেহ কেহ আগে 
শিয়া হরণ করিল । ভগ ( নুর্্যাবিশেষ ) দেব, 
এই কাণ্ড দেখিতেছিলেন, এক গণ, তাহার 
নযনোধ্পাটন করিয়। দিল। কোপিত কোন 
গণ, পুষার ( হুর্যবিশেষের ) দস্তপংক্তি ভাঙগিয়া 
দিল। এক গণ, দেখিল, যজ্জ মুগরূপে পলা- 
য়ন করিতেছেন, অমনি দূর হইতেই চক্র দ্বার! .&.. 
তাহার মস্তক ছেদন করিল। এক গণ, সর- 
স্বতীকে তথ! হইতে যাইতে দেখিয়! তাহার 
নাসিকা ছেদন করিয়া দিল। আর এক গণ, 
দ্ধ হয়৷ অদদিতির ওটঠাধর ছেদন করিল। 
অপর এক গণ, অর্ধ্যমার ( হুর্ধ্যাবিশেষের ) 
বাহুুগল উতৎ্পাটন করিল। একজন, হঠাৎ 

প্ 

গিয়! অগ্নির জিহ্বা উৎপাটন করিল। অন্য . 
এক প্রতাপসম্পন্ন শিবপার্ধদ, বায়ুর অগুকোষ 
ছড়িয়া দিল । একজন পাদ, যমকে বন্ধন . 
করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ইহা কোন্ ধর? 
এধন্মে মহেশ্বরের যে প্রথম পৃজ! নাই ? অন্ত 
এক পার্ধদ, নৈর্ব'তকে গ্রহণ করত চুল ধরিয়া 

নাড়ী দিয়া 'ঈশ্বরভাগহীন হবি যে ডোজন 
করিয়া” এই বলিয়া! তাড়না করিল। আর 
একজন, বলপুল্গীক কুবেরকে পাদত্বয় ধরিয়া 
ঘুরাইয়া৷ বহুভক্ষিত যজ্ঞাহতি বমন করাইয়া 
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“লিল! লোকপালগণ্ের সহিত এক শ্রেনীতে দক্ষের মহাবন্তপ্রবর্তকও, তুমি; আত্মবীধ্ 
উপবিষ্ট যে একাদশ রদ, প্রমথগণ রুদ্রনাম 
ধারণ প্রবুক্ত, তাহাদিগকে কিছু না বলিয়া 
অবজ্ঞাপুর্ববক তাড়াইয়া দিল। এক প্রমথ, 
বলপুর্বক বর্ণের উদরপীড়ন করিয়া শিবভাগ- 
বর্জিত দক্ষপ্রদর্ত হবি উদিগরণ করাইয়া 
ফেলিল। মহামতি ইব্দ, ময়ূর রূপ ধারণ- 
পূর্বক উড়িয়া গিয়া! পর্বতে গোপনে অবস্থান 

:ক্লরত এই কৌতুক4দেখিতে লাগিলেন । প্রমথ 
গণ, ব্রাহ্মণদিগকে প্রণাম করিয়া বলিল, 'যান্ 
যান্'। অন্ত যাজকগণকেও প্রমথেরা তাড়া- 
ইয়! দিল। প্রথমে আগত প্রমথেরা এইরূপে 
যজ্ঞ নষ্ট করিলে, পশ্চং প্রমথসৈন্যপরিবৃত 
বীরভদ্র আসিয়৷ উপস্থিত হইলেন। অনন্তর 
প্রমগণের কাধ্যে শোচনীয়দশাপ্রাপ্ত শ্বশান- 
তুল্য যঙ্জন্থান অবলোকন করিয়া বীরভদ্র 
বলিলেন, প্রমথগণ! দেখ, ঈশ্বরারাধনাপরা- 
আখ দুর্বত্তগণ যে কর্ম আরম্ভ করিয়াছিল, 
তাহার এই অবস্থা! অতএব, মহেশরের 
প্রতি কিদ্বেষ করিতে আছে? যাহারা ধর্ম 
কার্যে প্রত হইয়াও সর্বকর্ম্ৈকদাক্ষী মহা- 
ধদেবের প্রতি ঘ্বেষ করিবে, তাহারাই ঈদৃশ 
দশাপ্রাপ্ত হইবে। প্রমথগণ! সেই হুরাচার 
দক্ষ কোথায় ? সেই যজ্জভোজী দেব্গণই বা 
কোথায় ? শীহ্র তাহাদিগকে ধরিয়া আন। 
বীরভদ্ের এই আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়। সেই 
প্রমথবৃন্দ যেমন যাইবে, অমনি সম্মুখে ক্রোধা- 
দ্বিত গদাধরকে দেধিট্ঠি পাইল। মহাবল 
পরাক্রাস্ত সেই সকল প্রমথকে গদাধর, বাত্যার 
নিকটে শুদ্ধ তৃণপত্রের যে অবস্থা, সেই অবস্থা- 
পন্ন করিলেন। অনন্তর হরির ভয়ে, সেই 
সকল প্রমথ, পলায়ন করিলে, বীরভদ্র ক্রোধে 
প্রল্য়ানলের তুল্য হইলেন। বীরভদ্র সম্মুখে 
দেখিলেন, দৈতা-মহাবল-বিজয়ী চত্র-গর্দী- 
আডা-শান্গপধনূর্বীরী চতুর্ভুজ অম্পনন অসংখ্য 
স্বীয় পারিখিদে পরিসেবিত গদাধর। অনন্তর, 
বীরভদ্র, সেই দৈত্যস্দন হরিকে অবলোকন 
করিয়৷ বলিলেন, তুমি যঙ্গপুরুষ, এই স্থানের_ 

প্রতাবে ত্র্যন্বক ব্রী!দিগকে তুমি রক্ষা করি- 
তেছ। হয়, দক্ষকে আনিয়া দেও, না হয় 
আমার সহিত যুদ্ধ কর। যদি দক্ষকে না দেও 
ত যত্র করিয়া তাহাকে রক্ষা কর। প্রায় সকল 
শিবভক্তের মধ্যেই তুমি অগ্রগণ্য বলিয়া 
কধিত; কেনন।, পৃর্থ্ে তুমি শিবপুজায় সহস্র 
পৃদ্বের একটা ন্যন হওয়াতে আপনার নয়নপদ্ধ 
উৎপাটন পুর্ব্বক প্রদান করিয়াছিলে। শিব 
তাহাতেই পরিনুষ্ট হইয়! তুমি যাহার সাহায্যে 
এখন দৈত্যাধিপতিদিগকে যুদ্ধে জয় কর, সেই 
হৃদর্শন চক্র, প্রদান করেন। বীরভদ্রের এই 
গর্বিত বাক্য শ্রবণ করিয়া বিঞ্ু বীরভদ্রের 
বল জিজ্ঞাসায় তাহাক্ষ বলিলেন, “তুমি শিবের 
পুত্স্ান্তীয় এবং প্রমথগষ্ঠীর প্রধান। তাহাতে 
আবার রাজার আদেশ পাইয়া আরও অতি- 
বলবান্ এবং মহত্তর হইয়াছ, কিন্তু যে হও সে 
হও, তুমি,আমিও এখানে দক্ষকে রক্ষা! করিবার 
জন্য যত্রুবান রহিলাম, তোমার সামর্থ দেখি, 
তুমি দক্ষকে হরণ কর কিরথে!” শাঙ্গধন্বা 
বিধুঃ এই কথা বলিলে, বীরভদ্র, ঢৃষ্টিভঙগীযাত্রে 
প্রমথগণকে যুদ্ধে প্রেরিত করিলেন। অনস্তর, 
প্রমথেরা বিমুর অনুচরগণকে যুদ্ধে অনেকে 
তিরস্কার করিলেন, পরিশেষে প্রযথগণের সহিত 
যুদ্ধে পরাজিত বিষুকিদ্দিরগণ, দন্তে তৃণ করিয়া 
পাশব দশা প্রাপ্ত হইলেন। অনস্তর, গরুড়- 
ধ্বজ, ত্ুদ্ধ হইয়া সমরস্থলে এক এক প্রমথের 
ৃদয়ে সহস্র সহত্র বাণ প্রহার করিলেন। 
প্রমথগণ সকলে রণাঙ্গণে বক্ষম্থল বিদারণ 
ব্শত রুধিরভ্রাবী হইয়া বসস্তকুহুমিত কিংশুক- 
শোভা প্রাপ্ত হইলেন। প্রমথগণ, মদত্রাবা 
মাতঙ্গকুলের স্তায়, ধাতুআবী পর্বতনিকরের 
তায়, রক্তশ্রাবে শোভাসম্পন্ন হইলেন। অন- 
স্তর, গণাধ্যক্ষ, বীরভদ্র, বিকট হাশ্ত করিয়। 
বৈকুঠনাথকে বলিলেন, হে শাঙ্গধ্বন্! 
তোমাকে আমি *ভানি; তুমি রণপণ্ডিত 
বটে; কিন্তু তুমি, দৈত্যদানবেন্দগণের সহিত 
যুদ্ধ করিয়া থাক, শিবপার্ধদগণের সহিত কখন 



৩২৪ 

যুদ্ধ কর নাই। এই বলিয়। বীরভত্্র, হস্তে 
 ভুষুগ্তী অস্ত্র লইলেন, আর গদাধর, শীঘ্র 

দৈত্যেন্্রপী পর্বতসমূহের চুর্ণকারিণী গদা 
গ্রহণ করিলেন। অনন্তর বীরভদ্র, গদাধরকে 
ভূমুণ্ডী দ্বার প্রহার করিলেন। গদ্াধরের 
অঙ্গে লাগিয়া সেই ভুষুণ্ডী শত্ধ! চর্ণ হইয়া 
গেল। বানুদেবও প্রতাপসল্পন্ন বারভদ্রকে 

কৌমোদকী গদা দ্বারা সবেগে আঘাত করি- 
লেন। বীরভদ্র, কিন্ত তাহার বেদনাও জানিতে 
পারিলেন না ?"অনস্তর বীরভদ্র, খটাঙ্গ গ্রহণ- 
পূর্বক গদাপাণি বিষুদ্র বাম বাহুদণ্ডে তন্ভার 

প্রহার করিয়া গা ভূতলে নিপাতিত করি- 
লেন। মধুহ্দন কুপিত হইয়! চক্র দ্বার! বীর- 
ভদ্রকে আঘাত করিলেন। গণাধিপতি বীর- 
ভদ্র, সেই চক্র দ্বার! যেন বীরলক্ষমীর প্রদত্ত 
বীরমাল্যে শোভিত হইলেন। হরি, দর্শন 
চত্রকে তাহার কঠাভরণ অবলোকন করিয়া 
কিপিং সচকিতভাবে ঈষৎ হান্ত করিয়া 
নন্দক খড়গ গ্রহণ করিলেন। বীরভদ্রে 
আকাশস্থিত সিদ্ধগণের সমক্ষেই মধৃশ্দ- 
নের ননগকযুক্ত উদ্যত হস্ত তৃল্কার দ্বার! 
স্তত্ভিত করিলেন, আর উজ্বল শুল গ্রহণপূর্বক 
বিষুর প্রতি ধাবমান হইলেন। তার পর যেই 
তিনি বিষুণকে মারিতে ইচ্ছা করিলেন, অমনি 
দৈববাণী সেই গণরাজকে বারণ করিলেন, 
“সাহম করিও না'। অনস্তর গণপ্রবর বীরভদ্ 
বিম্ুকে ত্যাগ করিয়া শী উচ্চ সিংহনাদ 
করত দক্ষের নিকট উপস্থিত হইলেন। অন- 
স্তর বীরভদ্র বলিলেন, ঈশ্বরের নিন্দক দক্ষ । 
তোমায় ধিক! যাহার এই প্রকার সম্পত্তি 
আছ্ছে, দেবতারা যাহার সহায়, কাধ্যে দক্ষ 
হুইয়াও সে কেন সেশ্বর কর্ন না করে? যে 
অপবিত্রযুখে তুমি শিবনিন্দা করিয়াছ, চারি- 
দিকে চপেটাঘাতে সেই মুখ তোমার চর্ণ 
করিব। এই বলিয়া বীরভদ্র, শিবনিন্দক 

 দক্ষের মুখ, শত টপেটাাতে চুর্ণ করিয়া 
০৬ | তারপর " মহোতসবে মিলিত 

; অঙ্গিতি প্রভৃতি রমনীগণের কর্ণাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্ 

ছেদন করিলেন । বীরভদ্র, মহাক্রোধে 
কাহারও কাহারও লহ্িত বেণী ছেদন করিলেন, 
কাহারও কাহারও হস্ত ছেদন করিলেন, কাহা- 
রও কাহারও স্তন কর্তন করিয়া দিলেন । সেই 
শিবপ্রিয় শিবপাধদ, অন্য কতিপয় রমণীর 
শামাপুট ছেদন করিলেন এবং আর আর 
কতিপয় নাবীর অঙ্গুলি ছেদন করিয়া দিলেন। 
যাহার! যাহারা দেবাদিদেবের নিন্দ! করিয়াছিল, 
সরোে তাহাদিগের জিহরা ছেদন আর 
যাহার! শিবনিন্দ। শ্রবণ করিয়াছিল, অরোষে 
তাহাদিগের কর্ণচ্ছেদন করিলেন। যাহারা" 
মহাদেব না থাক্িলেও, মহাহবি; গ্রহণ করিয়া 
ছিল, বীরভদ্র তাহার্দিগকে গলে রজ্জ, বন্ধন- 

পুর্দক অধোমুখ করিয়া, যুপে টাঙ্গাইয়।৷ রাখি- 
লেন। চন্্রধর্ম, ভূগড এবং কণ্কপ প্রভৃতিকে 
তিনি অত্যন্ত অপমানিত করিলেন। কেননা, 
ইহারা হর্বুদ্ধি দক্ষের জামাতা; দক্ষ, 
শিবকে পরিত্যাগ করিয়া, শিব অপেক্ষা 
ইহার্দিগকে অধিক দেখিত। মেই সকল 
কুণ্ড, সেই সকল যুপ, সেই সকল স্তত্ত, 
সেই যক্মণ্ডপ, সেই সমস্ত বেদী, সেই 
সমুদয় পাত্র, সেই সব নানা প্রকার গবা, সেই 
সকল যজ্জীয় দ্রব্য, সেই সমস্ত যজ্জপ্রবর্তক, 
সেই সব রক্ষক এবং সেই সমুদয় মন্ত্-_-শিবের 
অবহেলাতেই বিন হইল | পরব্চনায় 
উপার্জিত এশ্বধ্য যেমন অঙ্গকাল মধ্যেই বিনষ্ট 
হয়, দক্ষের শিবহীন যজ্ঞসম্পত্তিও সেইরূপ 
বিন হইল ৷ গণস্মদ্ষিত বীরভদ্র, সেই 
মহাঘজ্ঞের এতাদৃশ অবস্থা করিলে, ত্রঙ্গা 
বিধিলোপ দেখিয়া, মহাদেবকে সানুনা] 
জানাইয়া, তথায় আনয়ন করিলেন! যর্থায়: 
শিব্বর্জ্জিত যজ্ঞ এইরূপ অবস্থাপন্ন হইয়াছিল, 
বীরভদ্র, শিবকে, তথায় দেখিয়া অতিশয় 
লঙ্ঞিত হইলেন। বীরভদ্র, তাহাকে প্রণাম, 
করিলেন, কিন্তু কিছু বলিলেন না; দেবদেব, 
স্বয়ং সমস্তই অবগত ছিলেন। যাহা হউক, 
ব্রহ্মা শিবকে প্রসন্ন করিয়া বলিলেন, হে 
দয়াময় শঙ্কর! দক্ষ অপরাধী হইলেও ইহার 



একোননবতিতয অধ্যায় । 

প্রতি প্রসন্ন হইতে হইবে ; এই সমস্ত, পূর্ব, 
যেমন ছিল, সেইরূপ করিয়। দিন। বৈদিকবিধি 
পুনরায় যাহাতে প্রবৃত্ত হয়, হে শতো! 

সেইরূপ আজ্ঞা দিন; ঈশ্বরের অথিষ্ঠান 
হইলে, কর্মসিদ্ধি হইয়াই থাকে । হে পর- 
মেশ্বর ! সকল অনীশ্বর কর্মেই এইরূপ সহত্র 
সহঅ বিদ্ব হইয়াই থাকে। বিচার করিলে 
প্রতিপন্ন হয় যে, এই ক্ষুদ্ধ দক্ষ, আপনার 
অতীব ভক্ত ; যেহেতু এই দক্ষ, ঈশ্বরহীন যন্ 

৩৬৫ 

প্রায়শ্চিত বলিয়াছেন, ক্রিস্ত শিবনিন্দার প্রায় 
 শ্চিন্ত বলেন নাই; কাশীই কেবল শিবনিন্বা-, 
পাপের ুকতিস্থা । থে পুষ্যাত্বগ্ণ, এই 
কাশীতে লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, সকল ধর্মই 
তাহাদিগের কৃত হইয়াছে, তাহারাই পুরুতার্থ- 
সম্পনন। দক্ষ, বিধাতার এই কথা শুনিয়া 
সত্র অবিমুক্ত মহাক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়৷ পরম 
তপগ্তা করিতে লাগিলেন। তিনি যথাবিধি 
লিঙ্গস্থাপনপুর্বক, লিঙ্গআরাধনা, করিতে লাগি- 

করিয়া অপরের ছৃষ্টান্তরূপে গণ্য হইয়াছে। | লেন, জগতে লিঙ্গ ভিন্ন আরস্কোন বিষয়েই 
অন্ত যে ব্যক্তিও শিবহীন যজ্ঞ করিবে, তাহার 
কম্মসিদ্ধি দক্ষের স্তায়ই হইবে । অতএব, । 
এই দক্ষের এইরূপ পরিণাম শুনিয়া, কেহ 
কোথাও কোন কন্ শিবহীন করিবে না। 
দেব মহেশ্বর, বিধাতার এই কথা শ্রবণে ঈষং 
হাস্ত করিয়া বীরভদ্রকে আজ্ঞা দিলেন, 
সমুদয় পূর্ববৎ করিয়া দেও! বীরভদও 
শিবের আজ্ঞা পাইয়া, দক্ষের বদন 
ব্যতীত আর সমস্তই পুর্ব করিয়। 
দিলেন । যাহারা ঈশ্বরনিন্দা করে, 
তাহারা নিশ্চয়ই বাক্যহীন পশু । অতএব, 
গণরাজ বীরভদ্র, মেষবদন করিয়! দিলেন। 
গাহস্থাধর্শচ্যুত দেবদেব, ব্রদ্ধার নিকট বিদায় 
লইয়া তপস্তা করিবার জন্ত পারিষদগণ সমভি- 
ব্হারে তথা হইতে হিমালয়প্রস্থে গমন করি- 
'লৈন। অনাশ্রম্ী পুরুষ, অল্প সময়ও ব্যর্থ 
কাটাইবে না, অতএব সর্বদা আশ্রমসেব! করা 
ভেয়১। এই জন্য সর্বষ্তপন্তার ফলদাত। মহে- 
শ্বর, "সপারিষদ তপস্তা করিতে লাগিলেন, 
( বানপ্রস্থ আশ্রমী হইলেন )। এদিকে বরহ্ধা 
দৃক্ষকে শিক্ষা! দিতে লাগিলেন, “যদি শিবনিন্ধ. 
মন্তৃত অতি দুস্তজ পাপপক্ণ ক্ষালন করিতে 
তোমার ইচ্ছা থাকে ত কাশীতে গমন কর। 
মহাপাপসমূহনাশিনী পুণ্য! বারাণসীতে গিয়া 
লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা কর, শিব তাহাতে সন্ত হইবেন। 
মহেশবর তুষ্ট হইলে এই সচরাচর জগৎ তু 
হয়। কাশীপুরী ব্যতীত অস্ত্র তোমার পাপ 
যাইবার নহে। মনীষিগণ, ব্রহ্বহত্যাদি পাপের 

দক্ষের জ্ঞান রহিল না। কর্মদক্ষ, দক্ষপ্রজা- 
পতি, দিবানিশ, মহেশ্বরকে স্ব, পুজা, 

প্রণাম, ধ্যান এবং দর্শন করিতে লাগি- 
লেন। একাগ্রচিক্েশিবলিলধ্যানপরায়ণ দক্ষের 
দ্বাদশঞসহত্র বসর "অতীত হইল। সভী 
হিমালয়ের পতিব্রতা পত্রী মেনকার গর্তে 
আবির্ভূতা হইয়া উমারূপে অতি তগস্তা- 
প্রভাবে শিবকে পতিরূপে যাবৎ প্রাপ্ত না 

হইয়াছিদেন, তাবৎকাল দক্ষ স্থিরচিত্তে 
তপস্তারত থাকিয়৷ লিঙগপুজা ক্ররিয়াছিলেন। 
তারপর, দেবী গিরীন্ত্রনন্দিনী স্বামীর সহিত 
কাশীতে আসিয়া দক্ষকে একাগ্রচিত্তে শিব- 
লিঙগপুজায় রত দেখিয়া মহাদেবের নিকট 
নিবেদঙ্দ করিলেন, প্রভো! এই প্রজাপতি, 
তপন্তা দ্বারা ক্ষীণ হইয়াছেন, প্রসম হইয়া! 
ইহাকে বর প্রদ'ন করুন। অপর্ণা এই কথা 
বাঁললে, ঈশ্বর শড়, দক্ষকে বাঁললেন, হে 
মহাভাগ। বর প্রার্থনা কর, আমি তোমায় 
অভাষ্ঠ প্রদান করিব। দক্ষ, মহাদেবের এই 
কথা শ্রবণে তাহাকে বহুবার প্রণাম, এবং 
নানাবিধ ত্তোত্র ঘার। স্তব করিলেন। অনন্তর 
দেবদেবেশ শঙ্গরকে তিনি প্রসন্ন অবলোকন 
করির। তাহাকে বলিলেন, যদি আমাকে বর 
দেন, ত এই বর দিন যে, আপনার পদবুগলে 
যেন একাগ্র ভক্তি থাকে। আর হে নাথ! 
এই স্থানে আমার প্রুতিষ্িত এই যে মহালি্, 
ইহাতে যেন আপনার সর্বদা অবস্থিতি হয় 
হে কপানিধে! দেবদেব! আমি যাহা অপ- 



৩৯৩ কাশীখণ্ড। 

রাধ করিয়াছি, তাহা ক্ষমা! করিতে হইবে। | বড়ই লক্জিত৷ হইলেন। তারপর, সেই গৌরী, 
এই কয়টী বরই প্রার্থনীয়। অন্ত উত্তম বরে | হুযোগ পাইয়া শিবকে প্রণাম করত নিবেদন 
প্রয়োজন কি? এই কথ! বণে অতীব প্রসন্ন | করিলেন, কান্ত! অন্য আমি নিশ্চয়ই শ্বশুর- 
মহাদেব বলিলেন, তুমি যাহা বলিলে, তাহাই 
হইবে; অন্তথা হইবে না। হে প্রজাপতে। 
অন্ত বর তোমাকে দিতেছি, তাহা শ্রবণ 
কর। তোমার প্রতিষিত এই যে ুক্ষেশ্বর 
নামক লিঙ্গ, ইভার সেবা করিলে, আমি 
মানবের সহ অপরাধ নিশ্চয় ক্ষমা করিব, 
অতএব লোক্ষে ইন্ভীর পুজা! করিবে। আর 

+ তুমি এই পিঙ্গপুজাফলে সর্নমান্ত হইবে। 
ছুই পরার্ধ বং্সর কাল অর্থাৎ ব্রহ্মার আমু 

*স্কাল ভোগ করিয়া পরে মুক্তিপ্রাপ্ত হইবে। 
দেখাধিদেব, এই কথা রলিয়। সেই লিঙ্গে 
লয়প্রাপ্ত হইলেন।» দক্ষ স্পূর্ণমনোরথ 
হইয়া নিজ গেহে গমন করিলেন। স্বন্দ 
বলিলেন, হে অগম্ত ! দক্ষেখরের উৎপাত 
এই আমি কীন্তন করিলাম, ইহা শ্রবণ করিলে, 
দেহী, শিবের শত শত অপরাধ হইতে মুক্তি 
লাভ করে। দক্ষেখ্বরসমুংপত্তিঘটিত এই পনির 
আখ্যান শ্রবণ করিলে, ঈশ্বরের নিকট অপরাধী 
মানব পাপলিপ্ত হয় না। 

একোননবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮১ ॥ 

নবতিতম অধ্যায়। 

পার্বতীশ-লিঙ্গ-উৎপত্ভি। 

আগন্ত্য বলিলেন, হে পার্ববতীহদয়ানন্দ | 
ইতিপুর্ব্ে সূচিত পাপনাশক পার্বতীশ-আবি- 
ভাববৃত্তান্ত আপনি বলুন। স্বন্দ কহিলেন, 
অগস্তয ! শ্রবণ কর, হিমাচলের পতিব্রতা পত্রী 

মেনকা', যখন কন্ঠা গিরীল্মনন্দিনীকে জিজ্ঞাঘা 
করিলেন, "পুত্র! সেই জামাতা মহেশ্বরের 
স্থান কোথায়, বসতি কোথায়, বন্ছুই বা কে 
আছে? কিছু জান,কি ? বোধ হয়, জামাতার 

4%কাথাও গৃহাদি নাই, কোন আত্মীয়ও নাই।» 
গিরীজ্মতনয়। তখন মাতার এই কথা গ্রবণে 

গৃহে যাইব; নাথ! এস্থানে বাস কর! উচিত 
নহে; আমাকে নিজ গৃহে লইয়া চল। তস্বজ্ঞ 
গিরীশ, গিরীজনন্দিনীর এই কথা! শুনিয়া হিমা- 
লয় পরিত্যাগপু্ন্ত স্বীয় আনন্দকাননে আসি- 
লেন। দেবী পার্দতী, পরমানন্দ ক্ষেত্র আনন্দ- 
কাননে উপস্থিত হইয়া পিতৃগৃহ ভুলিয়৷ আনন্দ 
রূপিনী হইলেন। অনস্তর, এক দিন, গৌরী 
গিরীশকে জিজ্ঞাস! করিলেন; “এই ক্ষেত্রে 
অবিচ্ছিন্ন আনন্দসমূহ কিরুপে আছে ? তাহা 

সি 

বল!” গৌরীর এই কথ শুনিয়া পিনাকধারী . 
বলিলেন, দেবি! পঞ্চ ক্রোশ পরিমিত, 
মক্তিনিকেতন এই ক্ষেত্রে লিঙ্গ ব্যতীত 
এক তিলাস্তর স্থানও কোথাও নাই। দেবি! 
অন্তত, এক এক লিঙ্গের চারিদিকে যে 
এক এক ক্রোশ ভূমি, তাহাও আনন্দের 

হেতু হইয়া! থাকে, পরমানন্মজনক এই আন্ন্দ- 
কাননে ত পরমানন্বস্বরূপ অনেকানেক লিঙ্গ 
আছে। চতুর্দশভুবনে বত রুতী আছেন, 
সকলই এই স্থানে স্ব স্ব নামে লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা 
করিয়া কৃতা্থ হইয়াছেন। হে মহাদেবি! 
যে ব্যক্তি, এইস্কানে আমার লিঙ্গ সংস্থাপন 
করিয়াছে, বিশেষজ্জ অনভ্ভও তাহার মঙঈগল- 
সংখ্যা অব্গত নহেন। হে পারবতি ! বহতর 
লিঙ্গের অস্তিত্প্রযুক্তই এই পরমক্ষেত্র অপরি- 
চ্ছিন আনন্দের অঠপদ। মহাদেবী এই 
কথা শ্রবণে পুনরায় মহাদেবের পধুগ্ললে ' 
প্রণাম করিয়া বলিলেন, হে মহাদেব! লিঙ্গ 
স্থাপন করিতে আমাকে অনুমতি প্রদান কর। 
যে পতিব্রতা রমণী স্বামীর আজ্ঞা লইয়। মঙ্গল- 
কাধ্য করিতে অভিলাধিণী হয়, অহার মন্ুল- 

হয়নি প্রলয়েও কদাচ হয় না। গৌরী এই 
রূপে দেবদেব মহেশ্বরকে প্রসনন করিয়া এবং 

তাহার আজ্ঞ! পাইয়া মহাদেব সমীপে লিঙ্গ 
স্থাপন করিলেন। সেই লিঙ্গ দর্শন করিলে, 
মানুষের তগ্মহত্যাদি প1%ও নিঃলংশয় বিলীন 



দ্বনবতিতম অধ্যায় 

হুর, আর দেহবন্ধনেও তাহাকে বন্ধ হইতে হয় 
না। মুনে! দেবদেব, ভক্তগণের হিতাভিলাষে 

সেই লিঙ্গ সম্বন্ধে যে বর প্রদান করিয়াছেন, 
তাহাও শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি, কাশীতে 
পার্বতীশলিঙ্গ পুূজ! করিবে, দেহাবসানে লাহার 
কাশীর শিবলিঙ্গত্ব প্রাপ্ত হইবে। কাশীর 
শিবলিঙ্গ হই! সে আমাতেই প্রবিষ্ট হইবে। 
চৈত্র মাসের শুরু তৃতীয়ায় প্রার্তীশলিঙগের 
পূজা করিলে, ইহুকালে সৌভাগ্য ও পরকালে 
পরমাগতি প্রাপ্তি হয়। স্্ী বা পুরুষ যেই 
কেন হউক না, পার্ধতীশ্বর শিবের আরাধনা 
করিলে আর তাহার গর্ভবাস করিতে হয় না, 
এবং ইহজন্মে সৌভাগ্যভানী হইয়া! থাকে। 
পার্দ্বতীশলিঙ্গের নাম গ্রহণ কৰিলেও সহস্র 
জন্মার্জিত পাপ তৎক্ষণাৎ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। 
যে নরোত্তম, পার্তীশ্বর মহাদেবের মাহাত্ম্য 
শ্রবণ করে, সেই মহামতি, এ্রহিক পারত্রিক 
সব্ব অভীষ্ট প্রাপ্ত হইয়! থাকে। 

ননতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯০ ॥ 

একনবতিতম অধ্যায় । 

গঙ্গেখরের উৎপত্তি । 

ধন্দ কহিলেন, হে অন! পার্বতীশ্বরের 
মহিমা, আমি তোমার নিকট বলিলাম, এক্ষণে 
হে মুনে! গঙ্গেখবরলিন্গের উৎপত্তি কথা শ্রবণ 
কর। গঙ্গেশ্বরলিঙ্গেরি উৎপত্তিকথা! যে কোন 
স্থানে শুনিলেও গঙ্গান্নানফলপ্রাপ্তি হয়। যে 
সময় গঙ্গা, দেই দিলীপনন্দন ভগীরথের সহিত 
এই আনন্দকাননে চক্রপুক্ষরিণী তীর্থে আসি- 
লেন, তখন শিবপরিগৃহীত বলিয়া এই ক্ষেত্রের 
অতুল প্রভাব অবগত হইয়া এবং কাশীতে 
লিঙ্গপ্রতি্ঠার লোকাতীত ফল ম্মরণ করিয়া 
বিশ্বেশ্বরের পূর্বভাগে গঙ্গা এক শুভলিল 
স্থাপন করেন। কাশীতে সেই গঙ্গেশ্বরলিঙ- 
দর্শন অতি দুর্লভ । যে ব্যক্তি দশহর। তিথিতে 
গঙেশলিজের পুজ। করে, তাহার সহতজন্মা- 

৩৯৭ 

জিত পাপ ক্ষণমধ্যে ক্ষযু প্রাপ্ত হয়। কলি- 
যুগে, গঙ্গেগ্বরলিঙ গুপ্তপ্রায় হইবেন, পুরুষের 
পুণ্যফলেই সেই লিঙ্গ দর্শন ঘটে । যে ব্যক্তি 
নুহুর্ণভ গন্গেশ্বরলিঙ্গ কাশীতে অবলোকন করে, 
প্রত্যক্ষ দেবমুর্তিধারিনী গল্গাদর্শন করাই তাহার 
নিঃসন্দেহ হইয়া থাকে। হে যিভ্রাবূশপুত্র! 
সন্বকলুষহারিণী গঙ্গা কলিকালে সুহূর্লভ 

হইবেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। কলিপ্রাপ্তি 
হইলে, কাশী তদপেক্ষা অত্যন্ত হূর্লভ 
হইবেন। কাশীতে গঙগেশরাদিদ তদপেক্ষা 
দুল হইবেন। আহার দর্শনে মানবগণের 
পাপক্ষয় হইবে। গন্গেশ্বর-লিঙ্গের মাহাত্ম্য 
শ্রবণ করিলে মানব নরকগামী হয় না, 
পৃণ্যসমূহ প্রাপ্ত য় এবং অভিলফিত বন্ধ 
লাভকুরে। গু 

একনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯১ ॥ 

দ্বিনবতিতম অধ্যায়। 

নর্মদেশ-উপাখ্যান । 

স্কন্দ বলিলেন, মুনে ! তোমার নিকট 

নম্বদেখ্রলিঙ্গের মাহাত্ম্য কীর্তন করিতেছি, 
ইহা স্মরণ করিবা মাত্র মহাপতকেরও ক্ষয় হয়। 
এই বারাহকল্পের আরম্ভ সময়ে, মুনিশ্েষ্টেরা 
মার্কগডেয়কে জিজ্জাস৷ করিলেন,“হে মার্কগেয়! 
কোন্ নদী শ্রেষ্ঠা? তাহা বল।” মার্কণ্ডের 
কহিলেন, হে মুনিগণ! তোমরা সকলে শ্রবণ 
কর, শতাধিক নদী আছে, সকল নদীই 
পাপবিনাশিনী এবং ধর্মপ্রদাদিনী। সকল 
নদী অপেক্ষা সমুদ্রগামিনী সকল নদীই শ্রেষ্ঠা। 
সেই সকল নদীমধ্যে উত্তম নদীই মহাশ্রেষ্ঠা। 
হে মুনিপুঙ্গবগণ ! গল্গা, যমুনা, নম্্দা এবং 
স্বরস্বতী, নদীমধ্যে এই চতুষয়ই পুণ্য, উত্তম। 
গল! ধণেদ ন্বরূপা) যমুনা! যঙুর্ধেদরূপিণী, 
নর্র্দা সামবেদ রূপা এবং সরস্বতী অধর্বববেদ 
রূপিনী ইহা নিশ্য়। গলা সর্ধনদীর আঙ্গি, 
গল, সাগরের পুর্ণতাবিধারিনী ; কোন প্রধান 
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নদীই গঙ্গার সাদৃশ্ঠ লাভে সমর্থা নহে। কিং 
, হে সভতম! পুর্বকালে নম্্দা বছবংসর তপস্ত 

করেন, তারপর বিধাতা বরদানে উন্মুখ হইলে 
সেই বিধাতার নিকট তিনি প্রার্থনা করিলেন 

* প্রভো! ঘদি প্রসন্ন হইয়! থাকেন, ত, গঙ্গা 
তুল্য প্রদান কক্ুন। তখন ব্রহ্ম! ঈষৎ হাঃ 
করিয়া নর্মদাকে বলিলেন, যদি কেহ ত্র্ম্বকে 
সমতা্প্রাপ্ত হইতে পারে, তবে অন্ত নদী ) 
গঙ্গার তূল্যত্ব লাভ করিতে পারে। অন্তপু 
যদি কখন পুহুযোভমের সমান হয়, তবে « 
শ্রোতশ্বিনী, গঙ্গার সমান হইতে পারে। : ॥ 
অন্য কোন রমণী এ জগতে গৌরীর সমান : |, 
ভবেই অন্ত নদী গন্নার তুল্যতা লাভ করি হ 
পারিবে। যদি অন্য কোন নগ্ররী কশীপ্ং র 
তুল্য হয়, তবেই অন্য নদী হৃরধূনীর সঃ গ 
পাইতে পারিবে। সরিতপ্রবর নর্খরদা বধাং র 
এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিধাতার বর পরি-,াগ 
পূর্বক বারাণসী নগরীতে উপস্থিত হই ন। 
কাশীতে লিঙ্গ প্রতিঠাতেই সকল পুণ্য অ ক্ষা 
অধিক পুণ্য। এততিন্গ অপর মঙ্গলকর ধ্য 
কেহই নিদেশ করিতে পারে না। অন্তর 
সেই পুণ্যনদী নর্খ্দা পিলিপ্লিলাতীথে ব্রি ?প- 
লিগ সমীপে বিধিপুর্ববক লিঙ্গপ্রতিষ্ঠা ক 
অনভ্তর সেই শুভাক্িকা নদীর প্রতি 
প্রসন্ন হইয়! বলিলেন, হে হ্থভগে! হে ৬ 
তোমার যাহাতে রুচি হয়, সেই বর 
কর। জরিদ্বরা রেবা (নর্ধ্ণা) এই 
শুনিয়া মহেশ্বরকে বলিলেন, হে ছে শ! 
ধর্জটে | এখন অতি তুচ্ছ অন্ত বরে প্র জন 
কি? হে মহেশ্বর! তোমার পদধুগলে সমার 
একাগ্র ভক্তি থাকুক। শিব রেবার এই অনু'্তম 
থাক্য শ্রবণে অতি সন্তষ্ট হইয়া বলিলেন, হে 
সরিতশ্রেষ্ঠে! তুমি যাহা বলিলে, তাহাই 
হউক। হে পুণ্যনিলয়ে! আমি অন্ত বরও 
(“সং ) প্রদান করিতেছি, গ্রহণ কর। হে 
দে! তোমার তীরে যভ প্রস্তর আছে, 
শর্জীমার বরে তৎসমন্তই লিঙ্গত্বরূপী হইবে। 
বু তপল্ক। দ্বারাও পরমার্থতঃ দুর্ণভ, অন্ত উত্তম 

রে 

- 

গব, 

ঘ! 
রন 

কথ! 

নন) 

॥ লহ 

কাশ 

বরও তোমাকে দিতেছি শ্রবণ কর ;- গঙ্গা 
সদ্য পাপ হরণ করেন, যমুনা, সপ্তাহে পা” 
নষ্ট করেন, সরম্বতী তিনদিনে পাপ দূর করেন 
পরস্ত তুমি দর্শন মাত্রে পাপ নষ্ট করিবে 
হে দর্শনমাত্রে পাপ-বিনাশিনি! অপর বরং 
তোমাকে দিতেছি, তোমার প্রতিষ্টিত এই যে 
মহাপুণ্য নর্খদেশ্বরলিঙ্গ, ইনি, সনাতনী মুক্তি 
প্রদান করিবেন। এই লিঙ্গের যাহারা ভক্ত 
রবিহ্ুত, তাহাদিগকে অবলোকন করিবামা; 
মহাশ্রেয়োবৃদ্ধির জন্ত যন্বসহকারে প্রণা: 
করিবেন। দেবি! কাশীতে পদে পদে অনেং 
লিঙ্গই বন্তমান ; পর্ত নশ্দেশ্বরলিন্গের মহিম 
কেমন একপ্রকার অঞ্ুত। দেবাধিদেব, এই 
কথা বলিয়া সেই লিঙ্গে লীন হইলেন। 
নর্মদাও অদূত পবিত্রতা প্রাপ্ত হইয়! অত্যন্ত 
হুষ্টা হইলেন। অনস্তর দর্শনমাত্রে পাপ- 
হারিণী হইয়া তিনি স্বদেশে প্রত্যাগত 
হঈলেন। সেই মুনিপ্রবরগণও মার্কগেয়ের 
কথা শ্রবণে হষ্টচিন্ড হইয়। স্ব ত্ব হিতানুষ্ঠান 
করিলেন। স্বন্দ বলিলেন, মানব, ভক্তিযোগে, 
নম্দেখরের মাহাত্য শ্রবণ করিলে পাপকথুক- 
মুক্ত হইয়। উত্তম জ্ঞান প্রাপ্ত হইবে। 

দ্বিনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯২ ॥ 

আন ছে 

ত্রিনবতিতধ অব্যায়। 

সতীশর-প্রাহ্র্তাব। 

অগ্স্ত্য বলিলেন, হে স্বন্দ! নম্ু্দেশ্বর- 
লিঙ্গের কলুষহারী মাহাত্ম্য আমার শ্রুতিগোচর 
হইয়াছে, এক্ষণে সভীখ্রলিঙ্ের উৎপত্তিকথা 
ব্ণন করুন। স্বন্দ কহিলেন, হে মিত্রাবরুখ- 
নন্দন] কাশীতে যেকূপে সতীশ্বরলিঙগের 
আবির্ভাব হয়, তদ্ছিষয়ক কথ। বগ্সিভেছি, 
শ্রবণ কর। হে মুনে! পুব্বকালে ব্রহ্গা 
ঘোর তপন্তা। করিয়াছিলেন, আহাতে ব্রান্গণ- 
প্রিয় সর্বজ্ঞ .নাধ দেবদেব সন্তুষ্ট হুইয়। 
তাহাকে বরদানে উদ্যত হইলেন, ও বলি- 



জ্রিনবতিত অধ্যায় । 

নল, হে লোককর্তঃ! কি বর প্রার্থনা 
কর, বল। ব্রহ্মা বলিলেন, হে দেবাদিদেব! 
যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়! বাঞ্রিত বর 
প্রদান করেন, তবে এই বর প্রদান করুন, 
যাহাতে আপনি আমার পুত্র ও দেবী ভগবতী 
দক্ষের কন্তা। হন। জন্বদাতা মহাদেব বঙ্গার 

এই বর শ্রবণ করিয়া দেবী ভগবতীর মুখের 
দিকে দৃষ্টিপাতপুর্র্বক ঈষ২ হান্ত করিয়া চতুরা- 
ননকে বলিলেন, হে পিতামহ ব্রহ্গন্ ! তোমাকে 
অন্দেয়কি আছে? অতএব তোমার প্রার্থন 
সিদ্ধ হউক। এই কথ৷ বলিয়! ভগবান্ শশি- 
মৌলি ব্রহ্মার কপালদেশ হইতে বালক হইয়া 
আৰ্বর্ভিত হইলেন। তখন সেই বালক 
রোদন করিতে করিতে রন্মার মুখের দিকে 
চাহিয়া রহিল। অনন্তর ব্রঙ্গ৷ সেই বালককে 
রোদন করিতে দেখিয়া “আমাকে পিতা প্রাপ্ত 

হইয়াও কেন মুমুঁভঃ রোদন করিতেছ %” 
এই কথা বলিলেন। তখন বালক, পরমেষ্ঠী 
ব্রহ্মার এই বাক্য শুনি: বলিল, হে সষ্টিকর্তঃ ! 
আমি নামের জন্ত রোদন করিতেছি । হে 
পিতামহ ! আমার নাম প্রদান করুন । অগস্ত্য | 

বলিলেন, হে ষড়ানন। ঈশ্বর মহাদেব শিশু$ । 

প্রাপ্ত হইয়া কেন রোদন করিয়াছিলেন, ইহ। 
যদি অবগত থাকেন, তবে ব্রন, শুনিতে 

আমার অত্যন্ত কৌতুহল হইতেছে। সনদ 
কহিলেন, হে কুস্তোভ্তব! আমি সেই সর্বজ্ঞ 
দেবদেবের পুত্র বলিয়৷ কিধি'ং কিপিং, জ্ঞাত 

আছি, অতএব রোঞ্জনর কারণ কহি'তিছি, 
তুমিনশবণ কর। পরমাত্ম। দেবাদিদেন মনে 
মনে বিচার করিতে লাগিলেন যে, অহো ! 
সত্যলোকপতি, বিধাতা, পরমেঠী চত্রাননের 
কি আশ্চর্য্য, বুদধিবৃত্তি! ইহা! ভাবিতে ভাবিতে 
সেই মহেখরের আনন্দ উদয় হইল, সেই 
আনন্দ হইতেই বাম্পপুর উদ্ভুত হস্বল। 

অগন্ত্য বলিলেন, হে সর্ধজ্জের আনন্দবর্ধন 
প্রাজ্ঞ, ফড়ানন ! এক্ষণে বলুন, বিধাতার কি 
বুদ্ধিবিভব মহেশ্বর শস্তু মনে মনে ভাবিয়া- 
ছিলেন? যাহাতে তাহার বাল্যাবস্থায়ও 

৩৪৯ 

আনন্দাশ্র নির্গত হুইয়াছিল। অগস্ত্যের এই 
কথা শ্রবণ করিয়া তারকারি স্ন্দ তাহাকে 
বলিলেন, হে অগন্ত্য মুনে! দেবাদিদেব মনে 
মনে এই ভাবিয়াছিলেন যে, “অপত্য ব্যতি- 
রেকে জনকের উদ্ধার নাই” ব্রহ্মার এই. 
প্রথম মনোরথ আর দ্বিতীয় মনোরথ এই যে 
স্মরণকর্তীরও ভবদুঃখমোচক এই মহেশ্বর 
আমার পুত্রভাব স্বীকার করিলে প্রতিক্ষণে দর্শন 
অন্গস্পর্শ, একশয্যায় শয়ন, একাসনে উপবেশন 
ও একত্র আহার করিব ; যিনি গ্তাক্য ও মনের 
অতীত, তিনি আমার পুত্র হইলে আমি কি 
না পাইব ? যে জীব ইহাকে সরৎ স্পর্শ বা 
একবার আনন্দে দর্থন করে, তাহার আর জন্ম 

হয় না, কেবল সে আনন্দ ভোগ করিতে 
থাকে; তিনি যদি আঁমান্তু গৃহের ক্রীড়াপুত্তলী 
কোনর্টপ হন, তবে আমি নিঃসংশয় পরম 

মুখের ভাজন হইব। সর্বজ্ঞ সেই মহেশ্বর, 
বিধিব্র এই মনোরখ জানিয়। নয়নত্রয়ের আনন্দ 

বাম্প ধারণ করিয়াছিলেন স্বন্দদেবের এই 

| ক্থা শুনিয়া অগঙ্য সাতিশয় আনন্দিত 
হইলেন এবং তদীয় চরণদয়ে* প্রণত হইয়া 
বলিলেন, জয়, জয়, সর্ধজ্ঞনন্দনের জন! 
তুমি বিধিরও চিত্ত বুঝিতে পারিয়াছ, মহে- 
শ্বব্রেরও মনের ভাব জানিয়াছ,_তুমি যথার্থই 
মন বুঝিয়াছ,_তুমি চিদাত্ব! স্বরূপ, তোমায় 
নমস্থার। ভগবান স্বন্দও শ্রোতার আনন্দ 

দর্শনে নিতান্ত তুষ্ট হইয়া প্ধন্ত ! ধন্য! হে 
অগন্ত্য! তুমিই যথার্থ শ্রবণ করিতে জান, 
| ভ্রেমার অগ্রে কথ! বলিয়৷ আমার শ্রম সার্থক 
হইশ” এইরূপে সম্ভাষণ করিয়া ঘড়ানন পুনরায় 
তাহাকে বলিলেন, তখন শিশুরূপী দেবদেবকে 
ব্র্গা রুদ্র ( রোদন হেতু ) নাম দিলেন। 
দেবী ভগবভীও সতী নামে দক্ষের কন্ত। 
হইলেন। €দেই সতীদেবী বরপ্রার্থানী হইয়া 
কাশীতে কঠোর তপন্তা করিয়। সম্মুখে, লিজ- 
রূপে আবির্ভূত ভূগবানহরকে দেখিতে পাই- 
লেন। সেই লিমকনপী হর, তাহাকে স্পইস্বঞজ 
বণিলেন, হে মহাদেবি ! আর তগঙ্তায় প্রয়ো' 



৪০০. 

জন নাই, আমি প্রসন্ন হইয়াছি, তোমার 
নামে এই লিঙ্গের নীম সভীশ্বর হইবে। অযরি 
দক্ষহূতে ! তোমার যেমন মনোরথ ইহা হইতে 
সিদ্ধ হইল, তেমনি এই লিঙ্গের আরাধনা 
করিলে অন্তেরও সিদ্ধি হইবে। এই লিঙ্গ 
অর্চনা করিয়া কুমারী, মন অপেক্ষা উন্নত 
পতি ও কুমারপুরুষ, শ্রেষ্টভার্্যা লাভ করিবে। 
ইনার অর্চনাফলে যে যে ব্যক্তি যাহা যাহা 
অভিলাষ করিবে, তাহার তাহার সেই সেই 
অভিলাষ পুর্ণ ক্লইবে ; ইহাতে সন্দেহ নাই। 
আজ হইতে অষ্টম দিবমে তোমার পিতা 
দক্ষ প্রজাপতি, আমার হস্তে তোমাকে সম্প্র- 
পান করিবেন; তাহাতে তোমার মনোরথ 
সফল হইবে। এই কথা বলিয়া দেবাদিদেব 
তথায় অন্তহিত হহালন। সেই দক্ষকন্তা 
রঃ দেবীও আনন্দে নিজভবনে প্রস্থান 
করিলেন। পিতা দক্ষ, অষ্টম দিবসে ভগবান 
কুদ্রদেবকে মেই কন্ঠা সংগ্রদান করিলেন। 
স্নন্দ কহিলেন, হে মুনে! এইরূপে কাশীতে 
সতীশ্বরলিঙ্গ প্রাহুর্ভূত হইয়াছিলেন; শরণ 

করিলেও এইস্লিঙ্গ পরম সত্বগুণ প্রদান 
করিয়। থাকেন। রত্বেখবরের পুণ্র্বভাঙ্গে অব- 
স্থিত সতীশ্বরলিঙ্গ দর্শন করিয়া মনুষ্য ত₹- 
ক্ষণা পাপমুক্ত হয় ও ভ্রমে জ্ঞান প্রাপ্ত 
হইয়া থাকে। 

ত্রিনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯৩॥ 

চতুর্নবতিতম অধ্যায়: 

'অমুতেশাদিলিন্গ-প্রাছর্ভাব। 

খ্বন্দ বলিলেন, হে মহামুনে ! ধাহাদের 
নামও মুক্তি প্রধান করিয়া থাকে, সেই 
অমুতেশ্বরপ্রমুখ অগ্ঠান্ত লিঙ্গের কথাও 

: বলিতেছি। পুর্নকালে কাশীতে সনারুনামে 
এক গৃহস্থ মুনি ছিলেন। তিনি নিত্য ব্র্ম- 
ফ্শ্রুত, নিতা অতিথি.পুঞ্জক এবং নিত্য লিঙ্গ 
পৃঙ্গার় তৎপর, ছিজ্পেন | তিনি কখনই তীর্থে 

কাশীখণও 

প্রতিগ্রহ করিতেন না। সেই সনাকুমুনির 
উপজন্ধানি নামে পুঞ্তর ছিলেন। একদা! সনার- 
নন্দন, বন মধ্যে প্রবিষ্ট হইম্স! সর্পকতৃঁক দই 
হন। অনস্তর, তাহার বয়স্তের মেই উপজ- 
স্বনিকে তাহার আশ্রমে লইয়! আসমিলেন। 
সনারু, বিলাপ করিয়া, স্বর্গদ্বারসমীপে শ্বুশান- 
ভমিতে সেই মত উপজদ্ধনিকে লইয়া গেলেন। 
তথায় শ্রীফলাকুতি এক লিঙ্গ অতি গুগতভাবে 
ছিলেন; খষি সেই শবকে তচুপরি রাখিয়। 
কিরূপে এই সপদষ্ ব্যক্তির সংস্কার করিবেন, 
তাহার চিন্তা করিতেছেন, এমত সময়, ফেক্িং 
মুত বালক, সুপ্ত ব্যক্তির নিদ্রাভঙ্গের হ্যা% * 
জীবন পাইয়। উঠিল। তদ্র্শনে খধি ভাবিতে 
লাগিলেন যে, এই মদাত্মজ উপজন্ধনি ক্ষেত্র 
বহির্দেশে সর্পাঘাতে মৃত হইয়া কি কারণে 
পুন্জাঁবন পাইল এমত সময় এক পিপী- 
লিকা একটা মত পিগীলককে তথায় আনিল ও 
অন্রত্য ভূমি স্পর্শ করাইবা মাত্র সেই পিপীলক 
পুনজীবিত হইয়া, পিপীলিকার সহিত অন্যত্র 
গমন করিল । সেই মুনি তাহাতেই নিজ পুত্রের 
পুনজীবন পাইবার হেতু অবগত হইয়া, হস্ত 
দ্বারা তথাকার ভূমি খনন করিতে লাগিলেন। 
কিছু পরেই দেখিলেন, '্লীফলাকৃতি এক লিঙ্গ 
প্রতিষ্ঠিত আছেন । তখন তিনি তাহার পুজাদি 
সমাধানাস্তে “অমৃতেশ্বর, এই যথার্থ নাম রাখিয়। 
তাহাকে বারংবার প্রণাম করত পুত্রের মহিত 
গৃহে আফিলেন। মৃত ব্যক্তি জীবন পাইয়াছে 
দেখিয়া, সকলেই জ্ঞশ্তধ্যান্বিত হইলেন। 
হে মুনিবর। সেই অম্তেশ্বরলিঙ্গ কাশীতে 
তক্তগণ্রে সিদ্ধপ্রদ হইয়া অবস্থিত আছেন, 
কিন্তু কলিকালে তাহাকে কেহ দেখিতে পাইবে 
না। মৃত ব্যক্তি দিগকে এঁ লিঙ্গ স্পর্শ করা” 

ইলে, জীবন পাইয়। থাকে ও জীবিতগণ 
স্পর্শ করিয়া অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়। ত্রিভুবনে 
কোন লিঙ্গই অমৃতেশ্বরের সদৃশ নহে বলিয়া, 
ভগবান্ মহাদেবকর্তৃক পরম যত্বে কলিকালে 
লিঙ্গ গোপিত হইয়া! থাকেন। কাশীতে 
অমতেশ্বরের নামমাত্র উচ্চারণ করিলে কোন 



চতুর্নবতিতম অধ্যায়। 

₹?ুলে উপসরগজন্ত ভয় হয় না। হে অগন্ত্য! 
মাক্ষদ্বার-সম্নিহিত মোক্ষদ্বারেশ্বরশিবে্র সমীপে 
করদণেশ্বরনাযা অপর এক প্রসিদ্ধ লি 

মাছেন ; মেই লিঙ্গ দর্শন করিলে, কাহাকেও 
আনন্দধাম হইতে বহির্গত হইতে হয় না। 
যে ব্যক্তি মণিকর্ণিকায় স্গান করিয়া করুণেশবের 
দর্শন করে, তাহার সহজেই ক্ষেত্রোপসর্গজন্য 
ভয় দর হয়। যে মানব মোমবারে করুণাপুষ্প 

দ্বারা করুণেশ্বরকে অর্চনা করিয়৷ একভক্তত্রতী 
হইবে, দেব করুণেশ্বর তছৃপরি প্রসন্ন হইয়া 
কখন তাহাকে ্বক্ষেত্রবহির্ভূত করেন না; 

জুতরাং সকলেরই রূপ করা কর্তব্য । 
করুণাপুষ্পের ন্যায় তদীয় পত্র ও ফল দ্বারাও 
তাহাকে পুজা কর! যাইতে পারে৷ করুণেশখর- 
লিঙ্গের সন্ধান যে ব্যক্তির অবিদিত থাকে, 
সে ব্যক্তি “হে দেবদেব! আপনি সন্ত 
হউন” বলিয়! করুণাবৃক্ষের পুজ! করিলে সেই 
ফল পাইবে। যে ব্রাঙ্গণ সোমবারে পূর্বোক্ত 
ব্রতাচারী হন, করুণেশ্বর তদুপরি সন্ত্ট হইয়া 
তাহার অভিলাষ পুর্ণ করিয়া থাকেন। কাশীতে 
সর্বতোভাবে করুণেশ্বরের দর্শন করা কর্তব্য । 
এই মহুক্ত করণেশ্বরমাহাত্ম্য যে ব্যক্তি শ্রবণ 
করে, তাহার কদাচ কাশীতে উপসর্গজন্ত ভয় 
থাকে না। কাশীতে স্বর্গবারেশ্বর ও মোক্ষ- 
ঘবারেশ্বর এই ছুই লিঙ্গের দর্শনে মানবের 
ক্রমিক স্বর্গ ও মোক্ষ লাভ হয়। কাশীতে 
বিরাজমান জ্যোতীরূপেশ্বরলিঙ্গের পুজা করিলে 
পূজকের পরম জ্যোন্তি লাভ হইয়া থাকে। 
&ঁ জ্ঞোতীরূপেশর চক্রিপুফরিণীতীরে প্রতি- 
চিত আছেন, তাহার দর্শনেও নিশ্চিত জ্যোতী- 
রূপ লাভ হইয়! থাকে । ভাশীরথী স্বর্গ হইতে 
কাশীতে আপিয়া অবধি প্রতিদিন পরমানন্দে 
সেই জ্যোতীরূপেশ্বরের পুজা! করিয়া থাকেন। 
পুধের্ধ নারায়ণ কঠোর তপস্যা করিতে থাকিলে 
'এই তেজোময় লিঙ্গ আবির্ভূত হইয্াছিলেন ; 

তন্নিমিভ এই ক্ষেত্র অতি মঙ্গলদায়ক । চত্র- 
পুক্ষরিনীস্থিত এই মহালিঙ্গ দূরস্থ ব্যক্তি কর্তৃক 
আরাধিত হইয়াও তদ্দণ্ডে তাহার সিদ্ধি প্রদান 
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করিয়া থাকেন। চতুর্দশ লিঙ্গ যেমন অতি 
বীরধ্যশালী ও কর্শমূত্রের ছেদক, এই আটটাও 
তদ্রুপ জানিবে । দক্ষেশ্বরাদি অঃ লিল, 

প্রণবেশ্বর প্রস্ৃতি চতুর্দশ লিঙ্গের সমান এবং 
শৈলেশরাদি চতুর্দশ লিঙ্গও ইহাদের মত অতি 
মহ২। ছত্রিশ তত্বত্বরপ ও ক্ষেত্র সিদ্ধি- 
হৃচক এই ছত্রিশ লিঙ্গে সদাশিব নিয়ত অব- 

| স্থিত থাকিয়া জীবগণকে তারকক্ান উপদেশ 
করিয়া থাকেন। হে মুনে! এই ছত্রিশ লিঙ্গ: 
নেবাকরিলে জীবের কখন কোঝৰ্গঃখ থাকে না 

ইহারাই কাশীর রহস্য, ইহারাই এই ক্ষেত্রে 
স্বপ্রভাবে মোক্ষ প্রদান করিছেন এবং ইহী- 
দের অবস্থান কারণেই কাশীর মোক্ষক্ষেত্র 
নাম হইয়াছে। যুগে যুগে ইহারা ও এতসি্ 
অন্কান্য সিদ্ধ লিঙ্গ সকজ্প্রকাশ পাইয়া থাকেন 
এই মহ্রদেবের অনাদিধাম আনন্দধামে যাহারা 
বাস করেন, তাহাদের সর্ধসিদ্ধি লাভ হয়। 
এই শিবের আনন্দকানন যোগসিদ্ধি, তপঃ- 
সিদ্ধি, ব্রতসিদ্ধি ও মন্ত্রসিদ্ধি 'এবং অপণিমাদি 
অষ্টসিদ্ধিরই উৎপত্তিস্থান। এই মোক্ষলক্ষমীর 
বাসভৃমি আনন্দবনে পুণ্যপ্রভাবে একবার 
উপস্থিত হইয়া সংসারভীরু ব্যক্তির উহাকে . 
পরিত্যাগ কর! কদাচ উচিত নহে । কাশীলাভই 
মহালাভ মহাতপস্যা ও মহৎ পুণ্য জানিবে। 
যেখানে হউক, জীবের এক দিন মৃত্যু নিশ্চয় 
থাকে, পরে কম্মীনুরূপ সদসদগতি প্রাপ্ত হয়; 
নুতরাং মৃত্যু ও স্দগতিকে অবশ্যস্তাবিরূপে 
জ্ঞাত হইয়া সর্র্বতোভাবে জীবের কর্মনাশনী 
কাশীর সেবা করা উচিত। এই ক্ষণভঙ্গুর 
মানবজন্ম পাইয়া! যাহার! কাশীর সেব। না 
করে, সেই মুটুচেতাদিগকে নিশ্চয়ই দৈব 
বঞ্চন৷ করিয়া থাকেন। ছুল/“ভ মনুষ্যজন্ম পাইয়া 
যদি হুর্ণভ কাশীধম প্রাপ্ত হওয়া যায়, তবে 
এই উভয়ের মিলনে মুক্তি করগতাই থাকেন। 
এ সংসারে তাদবশ যোগ বা তপগ্ত। নাই, যাহার 
প্রভাবে কাশীর সেব] না কৃরিয়াও তৎসেবাফল- 
স্বরূপ শ্রেষ্ঠটনির্ব্বাণ লা হয়। আমি বারংবার» 
স্তা করিয়া! বলিতেছি, এই ভূমগ্ডুলে কাশী- 
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তুল্য মুক্তিস্থান আর নাই । এ স্থানে ন্বয়ং মহা 
দেব ও উত্তরবাহিণী ভানীরধী অবস্থান করিয়। 
জীবগণকে মুক্তিপ্রদান করিতেছেন বলিয়! এই 
স্থানেই মুক্তি হয়, অপর মুক্তিস্থান নাই। এক 

' মান্র বিশ্বের মুক্তিদাতা হইয়! জীবগণকে 

. কাশীপ্রাপ্ত করাইয়! মুক্ত করিতেছেন। এই 
কাশীতেই যাত্র সাযুজ্যমুক্তি পাওয়া যায়, 
অন্তান্য স্থানে তদদিতরসানিধ্যাদিমুক্তি, তাহাও 
অতি ক্লেশে পাওয়া যায়; কিন্তু এ স্থানে বিনা 

আয়াসে সাযুং,মুক্তি লাভ হয়। কার্তিকেয় 
কহিলেন, হে মহাত্সন ! অগন্ভ্য ! ভবিষ্যতে 

*মহষি ব্যাস ও তংশিষ্যদিগের যে সংবাদ হইবে, 
তাহা কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। 

চতুর্নবতিতম অধ্যায় লমাণ্ত ॥ ৯৪ ॥ 
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ব্যাসভুজন্তস্তন। 

ব্যাস কহিলেন, হে মতিমন্ সন্ত! সর্বজ্ঞ ৰ 

স্ন্দ অগস্তোর নিকট আমার ভবিষ্যদ্বিবয় যাহ 
'বর্ণন করিয়াছিলেন, তাহ! শ্রবণ কর। কার্তি- 

কেয় কহিলেন, হে মহাভাগ কুত্তযোনে। 
মুনীজজ পরাশরাত্বজ যেরূপে মোহ প্রাপ্ত 
হইবেন, তাহ! তুমি আমার নিকট শ্রবণ 
কর। সেই মহানুদ্ধিমান্ ব্যাস, বেদচতুষ্টয়কে 
নানাশাখায় বিভাগ করিয়া, হৃতপ্রভৃতিকে অষ্টা- 

দশ পুরাণ উপদেশ দিয়া, বেদ, পুরাণ ও স্মৃতির 
সারসংগ্রহপুর্বক সর্বলোকের মনোহারী, 
পাপনাশক ও সর্ধশাস্তিবিধায়ক মহাভারত 
নামে এক গ্রন্থ রচনা! করিলেন; যা? (লোক 
কর্তৃক শ্রুত হইবামাত্র ব্রহ্মহত্যাদি হন্য পাপ 
দূর করিয়া থাকেন। একদা তিনি ভুমগ্ডল 
পর্ধ্টটন করিতে করিতে নৈমিষারণ্যে উপস্থিত 
হইয়! শৌনকাদি অগ্রাশীতি সহস্র তাপসদিগকে 
অবলোকন করিলেন ॥ তখন তাহারা সকলে 

পর্্াঙ্েরভন্ম লেপন করিয়া কণ্ঠে রুদ্রাক্ষমালা 
টাধারপপূর্বক 'শিবনামে কৃতাদর হইয়া রুন্রচত্ত 

জপ ও শিবলিন্গের অর্চনা করিতেছেন এবং 
“একমাত্র বিশ্বনাথই মুক্তিদাতা' এই কথা 
বারংবার বলিতেছেন । মহামুনি ব্যাস তাহা" 
দের অকপট শিবভক্তি সন্দর্শন করিয়। তর্জনী 
উত্তোলন পূর্বক উচ্চরবে কহিলেন, সমুদয় 
শাস্ত্রের সারমন্থ্ব উদঘাটনে জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে 
যে, ভগবান্ হরি ব্যতীত কেহ আরাধনীয় 
নহেন। চতুর্বেদ, মহাভারত, রামায়ণ ও 
প্রাণ শান্ত সকলের সর্বস্থানেই হরিকেই 
জানিবার কথ! দেখ। যায়। আমি শপথ করিয়। 
বলিতে পারি, যেমন বেদেতর শান্তর নাই, তদ্রুপ । 
হরি ভিন্ন দেবতা নাই। তিনিই একমাত্র 
মুক্তিদাতা ও সর্ববাভীষ্টপ্রদ ঝলিয়৷ তাহাকেই 
ধ্যান করা কর্তব্য । অপর কেহই ধ্যেয় নহেন। 
ম্ুখাভিলাষী ব্যক্তিগণের সর্বতোভাবে একমাত্র 
ভোগমোক্ষপ্রদ্দায়ী ভগবান জনার্দনকেই সেঝ। 
কর! কত্তবা ; যাহার! মুঢ়তা বশতঃ কেশবেতর 
দেবের সেবা করে, তাহাদ্দের সংসারচক্রে 
বারংবার খুরিতে হয়। একমাত্র হুধীকেশকেই 
জগদীশ্বর বলিয়া জানিবে; তাহার সেবক 
হুইলে ত্রিভুবনের নিকট সেব৷ প্রাপ্ত হওয়া 
যায়। একমাত্র বিমু'ই ধর্ম প্রদান করিতেছেন, 
একমাত্র হরিই অর্থ প্রদাতা, একমাত্র চত্রীই 
কাম প্রদান করিতেছেন ও তগবান্ অচ্যুতই 
মোক্ষ বিধান করিয়া থাকেন। সেই হরিকে 
পরীহার করিয়৷ দেবেতরের উপাসনা করিলে 
সাধু সনিধানে বেদবিহীন বিপ্রের স্তায় অপ- 
মানিত হইতে হয়; ঞ্রই প্রকার ব্যাসবাক্য 
সমাপ্ত হইলে তন্রত্য তপস্থিগণ কম্পাদ্ধিতৃচদয়ে 
কহিতে লাগিলেন, হে মুনিবর! পারাশর ! 
আপনি বেদব্ভাগকর্তা, অষ্টাদশপুরাণততজ্ঞ 
ও যাহা হইতে চতুর্ধর্গের নিশ্চয় হয়, সেই 
মহাভারতেরও রচয়িতা ; সুতরাং আমাদের 
সকলেরই আপনি পুজনীয়। হে সত্যবতী- 
তনয়! এ সভায় আপনা অপেক্ষা কেহই তন্বজ্ঞ 
না হইলেও আপনার পুর্ববোক্ত বাক্যে কাহারও 
বিখ্বাস হইতেছে ন!। এখানে শপথ করিয়া 
যাহা বলিলেন, যদ্দি শিবক্ষেত্র কাশীতে যাইয়া 



পঞ্চনধতিতম অধ্যায়। 

খধইরূপ শপথ করিয়া বলিতে পারেন, তবে 
আমর! তবদীয় বাক্যে বিশ্বাস করিতে পারি 
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হে জগড্রক্ষামণে! হে মুরকাস্তক! আমাদের 

মে স্থানে স্বয়ং ভগবান্ বিশ্বনাথ বিরাজিত 
আছেন, যথায় যুগধশ্্ প্রবেশ করিতে পারে 
না ওষে স্থান পৃথিবীর মধ্যে হইয়াও মন্ত্য- 
লোক বলিয়া গণ্য নহে; এক্ষণে সেই কাশী- 
ক্ষেত্রেই গমন করা কর্তব্য । মহামুনি ব্যাস 
তাহাদিগের এই বাক্য শ্রব্ণ করত অন্তরে 
ভ্ুদ্ধ হইয়া ও দশ সহঅ শিষ্য সমভিব্যাহারে 
লইয়! কাশীতে উপস্থিত হইলেন। তিনি তথায় 
আপিয়াই পঞ্চনদে অবগাহন করিলেন ও 
বিন্দুমাধবের অর্চগা করিয়! পুনরায় পাদোদক- 
তীথে ন্নানাদি কার্য সমাধানপূর্র্বক ভগবান 
আদিকেশবের পৰ্রাত্রবিধানে পুজা করিলেন । 
পরে শঙ্খনিনাদে প্রেমোন্ত্ত বৈষ্বদিগের 
নিকট অভিনন্দন পাইয়। হরির স্ব করিতে 
লাগিলেন ;--হে বিষে ! হে জ্ষীকেশ! হে 
অচ্যুত। হে অনন্ত! হে মাধব! হে গোবিন্দ! 
হে বৈকুগ! হে মপুস্দন! ভেকেশব! হে! 
ত্রিবিক্রম ! হে উপেন্ত্র। হে জনার্দন। হে 
শ্রীবংসলা$ন ! হে শ্রীকান্ত! হেগদাধর। 
হে শাঙ্গিন! হে পীতবাসঃ! হে দৈত্যদলন ! 
হে কৈটভমর্দন! হে জনার্দন! হে বলি- 
দবংসিন্ ! হে চতুর্ভুজ! হে কেশিল্দন! হে 
কংসারে ! হে নারায়ণ! হে কুষ্ণ। হে শৌরে! 
হে দেবকীঙ্গদয়ানন্দন ! হে যশোদানন্দবদীন | 
হে পুগুরীকাক্ষ ! ছে দৈত্যারে! হে বলপ্রিয়! 
হে ইঞ্জস্তত! হে দাঞ্জমাদর! হে বহুদারিন। 
হে ৰাহ্দেব ! হে বিধকৃসেন! হে গরুড়ধ্বজ ! 

হে বনমালিন্! হেগোপ! হে পুরুষোভম! 
হে পদ্বনাভ ! হে অধোক্ষজ ! হে সলিলশায়িন | 
হে ভূম্ধির! হে নৃমিংহ! হে যজ্ঞবারাহ! 
হে গুণাতীত ! হে গোপীবল্লভ! হে গোপাল- 
প্রিয়! হে পর্বতধারিন! হে চাণুরফ্ণন! 
হে আদ্যন্তরহিত! হে নিত্যানন্দময়! হে 
ভূুবনপালক ! হে নীলকমলকা্তে ! হে পুতনা- 

ধাতুশোষণ! আপনার বক্ষে কৌত্তভ বিরাজ 
করিতেছে, আপনার বারংবার বিজয় হউক। 

রক্ষা করুন, রক্ষা করুন। হে সহত্রশীর্ধ পুরুষ !' 
হে ইব্রনুখদায়িন ! হে আদ্যস্তরহিত! আপনি 
সর্ধত্র সর্বদা বিরাজ করিতেছেন, আপনাকে 
বারবার প্রণাম করিতেছি। পরাশরতনয় 
এইরূপে বিষুদ্প স্তব করিয়া পরমানন্দে হরি- 
গুণানুকীর্তন করিতে করিতে বিশেশরের 
মন্দিরাভিমুখে আগত হইলেন। তিনি তুলসী- 
মালাধারী বৈষ্বগণের সহিত জ্ঞানবাপীতীরে 
উপস্থিত হইয়া স্বয়ংই বেণুর্বীদ্যের অনুসারে 
নৃত্য করিতে থাকিয়া শ্রতিধর হইলেন। শিষ্য- 
গণসমবেত ব্যাসদেব নৃত্য সমাপনপুর্বক 
দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিয়া পুনংপ্নং উচ্চৈঃ- 
স্বরে বলিতে লান্ফিলেন, বারংবার শান্ত সকল 

উদঘাচুন করিয় জ্ঞাছওয়া গিয়াছে-_“এক- 
মাত্র জগংপতি হরিরই সেবা কর্তব্য” | ইত্যাদি 
্বপ্রতিজ্ঞাত গ্লোকাবলী. পাঠ করিতেছেন, হে 
অগন্ত্য ! এমন সময় অলক্ষিতভাবে নন্দী 
আসিয়া তাহার হস্ত ও বাক্যস্তস্তন করিয়া 
দিলেন, তখন বিধু, আবৃশ্যভান্বে আসিয়া বলি. 

লেন, হে ব্যাল! তুমি বড়ই অপরাধী হইয়াছ; 
তোমার এই অপরাধে আমারও বিশেষ ভয় 
হইয়াছে । এই ব্রক্ষাণ্ডে বিশ্বনাথ মহাদেব ভিন্ 
অন্য কিছুই নাই। তিনি দয়া করিয়া আমাকে 
চক্রধর বমানাথ করিয়া! সংসারপালনের ভার 
প্রদান করিয়াছেন 'এবং স্তাহাতে ভক্তিমান্ 
আছি বলিয়াই আমি পরমৈশর্ধ্য পাইয়াছি। 
এক্ষণে যদি আমার শুভ তো! কর্তৃক প্রার্থনীয় 
হইয়া থাকে, তবে সেই শিবের স্তব কর, 
আর কদাচ কুত্রাপি এইরূপ কাধ্য করিও না। 
এইরূপ বিষ্ণবাক্য শুনিয়৷ ব্যাস ইঙ্গিত করিয়া 
জানাইলেন যে, নন্দী আমাকে দেখিয়াই 
আমার হস্তস্তস্তন করিয়াছেন ও তহসহকারে 
বাক্যও স্তত্তিত হইয়াছে। এক্ষণে আপনি 
আমার কণ্ঠদেশ স্পর্শ করিলে আমি বাকৃশ্তি 
পাইয়া শিবকে জ্ুর ক্করিতে পারি। ব্যাস- 
বাক্যাবসানে ভগবান কেশব অতি গো 
তৎকঠ স্পর্শ করিয়। তথা হইতে অন্তর্হিত 
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হইলে, বাদ সেইরূপ হত্তের স্তস্তনাবস্থাতেই শিবের আদেশ পাইয়া! তাহার হত্তত্তসত 
বিশ্বেশ্বরকে গম্তব করিতে লাঙগ্গিলেন। ব্যাস নিরারণপুরর্বক 'ব্াঙ্গাণগণকে নমস্কার করিলাম, 
কহিলেন, এ ত্রিভুবনে রুদ্রই সর্বময় ব্রন, এই কথা বলিয়া ঈষদ্ধাস্ত সহকারে বলিতে 
তিনি ভিন্ন আর কিছুই নাই; যদিথাকে, লাগিলেন। নন্দিকেশ্বর কহিলেন, হে মুমিবর ! 
তবে মৎসন্িধানে তিনি আত্মপরিচয় প্রদান এই ত্বদ্রচিত পরম পবিত্র স্তব যে ব্যক্তি পাঠ 
পূর্বক স্বাধিষ্টিত ভূমি নির্দেশ করুন। ক্ষীরো- করিবে, ভগবান্ মহেশ্বর তাহার প্রতি যন্তষ্ট 
দধি, মন্দরমথিত হুইয়! দেবগণকে যে কাল- হইবেন। এই হুষ্বপ্রশান্তিকারী ও শিবসামিধ্য- 
কুট বিষ প্রদান করিরাছিলেন, যাহার প্রভাবে বিধায়ক ব্যাসাষ্টক প্রত্যহ প্রা্ঞকালে যিনি 
বিষণ কষ্ণবর্ণ হইয়াছিলেন, মহাদেব ব্যতীত পাঠ করিবেন, তিনি মাতহস্তা, পিতৃঘাতী, গো, 
সেই বিষ জী”' করিতে কেহই অগ্রসর হন বালহস্তা, হুরাপ ও স্বর্ণাপহারী হইলেও সেই, 
নাই। ধাহার বাণ শ্রীপতি, ধাহার রখ সকল পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারিবেন। 
পৃথিবী, ধাহার সারথি স্বয়ং ব্রদ্ধা, ধাহার কার্তিক কহিলেন, হে মুনে! মহামুনি ব্যাস 
রখের অশ্ব চতুর্ব্বেদ এবং ধাহার শরক্ষেপে তদবধি পরমশৈব হইয়া ঘণ্টাকর্ণহুদের সন্ধুখে 
্রিপুরস্থ যাবতীয় গ্রাম এককালে দ্ধ হইয়- ব্যাসেশ্বর নামক শিবলিন্ন প্রতিষ্ঠা করতঃ 
ছিল; কোন ব্যক্তিং মেই মহেশ্বরের মমান সম্বাঙ্গে ভম্মলেপন ও কঠে রুদ্রাক্ষমাল! ধারথ- 
হইতে পারে না। কেবল পুষ্পময় বাণের পূর্বক রুদ্রশৃক্ত দ্বারা তাহার পুজা করিতে 
সাহায্যেই ত্রিভুবনবিজয়ী কাম, সকল দেবত- লাগিলেন এবং তিনি সেই দিন অবধি মি 
দের সাক্ষাতেই ধাহার দৃষ্টিপাতে ভম্মসাং ! ক্ষেত্র কাশীর যাথাথ্য জানিতে পারিয়৷ ক্ষেত্র 
হইয়াছিলেন, সেই মহাদেব ব্যতীত কেহই ূ জন্যাস অব্লম্বন পূর্বক অন্যাপি কাশীতেই 
স্তবের পাত্র নহে। বেদচতুয়, ব্রঙ্ধা, বধু, | অবস্থান করিতেছেন। যে ব্যক্তি ণ্টাকর্ণহদে 
মন ও বাগ্গদেবীও বাহার মহিমা জানিতে : স্নান করিয়া ব্যাসেশ্বরকে অবলোকন করে, সে 
পারেন নাই, মাদৃশ মৃঢ় ব্যক্তি কতৃক মেই অন্ত স্থানে মৃত হইয়াও কাশীমৃত্যুর ফলল1ত 
অনভ্তমহিমা! বিশ্বনাথ কিরপে জ্ঞাত হই- করে। কাশীতে ব্যাসেশ্বরের পূজা করিলে 
বেন? যিনি বিশ্বাধার হইয়াও বিশ্বমধ্েই কদাচ জ্ঞানভষ্ট বা পাপাক্রান্ত হয় না। ব্যাসে- 
সর্ব! বিরাজ করিয়া থাকেন, ধাহা হইতে শ্বরের ভক্তের! কলিকালে কখন ক্ষেত্রোপসর্গ- 
এই বিশ্বের স্থা্ট স্থিতি এ্রলয় হুইয়া থাকে, জন্ত ভয় প্রাপ্ত হন ন1। কাশীবাসী ব্যক্তিরা 
সেই অনাদ্যনস্ত মহাদেবকে বারংবার প্রপাম ক্ষেত্রপাপ দূর করিবার বাসনায় ঘণ্টাকর্ণভুদে 
করিতেছি। ধাহার নাম একবার উচ্চারণ হ্বান করিয়া সযত্রে ২্ামেশ্বরের দর্শন করিয়া 
করিলে অশ্বমেধের ফল প্রাপ্ত হওয়৷ যায়, থাকেন। 

ধাহাকে প্রণাম করিলে তুচ্ছ ইত্্র হইতেও  পঞ্চনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫। 
শ্রেষ্ঠপদ লাভ হয়, ধাহাকে স্তব করিলে সত্য- 
লোকগ্রাপ্তি হয় ও ধিনি পুজিত হইলে মোক্ষ 
প্রদান করিয়! থাকেন, সেই মহাদেবকে প্রণাম ৫ : ব 
করিলাম। আমি শিব ভিন্ন দেবতাকে জানি ৯ অর জাগা 
না ও তদিতর কোন দেবেরই স্ব করি না ব্যাষশাপবিমোক্ষণ। 
এবং সত্য করিয়া বন্ধিতে পারি যে, তিনি ভিন্ন. অগন্ত্য কহিলেন, হে কাত্তিকেয়! শিব- 
“আর কাহাকেই নমস্কার করি না। মহামুনি ভক্ত শ্রিবপ্রভাববেদী, মহাজ্ঞানী মুনিবর ব্যাস 
ব্যাস এইরূপে মহাদেবের ত্বব করিলে, নন্দী যদি ক্ষেত্রেন্স রহস্ত জানিতে পারিয় ক্েত্র- 

্ 

ক 

ৰ 
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ন্ন্যাস আশ্রয় করিয়াছিলেন, তবে কি কারণে 
সেই কাশীক্ষেত্রকে অভিশপ্ত করিয়াছিলেন, 
তাহা ব্লুন। স্বন্দ কহিলেন, হে মুনিবর ! 

তুমি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ, এক্ষণে আমার 
নিকটে সেই ব্যাসের ভবিষ্যবৃততান্ত শ্রবণ কর। 
মহধি ব্যাস, নদ্দিকৃত হস্তস্তত্ুনাবধি পরমানন্দে 
মহেশ্বরের স্তব করিতে লাগিলেন। তিনি 
“কাশীক্ষেত্র তীর্থবহুল ও বন্রলিঙ্গময় হইলেও 
বিশ্বেশ্বরের সেবা ও মণিকর্ণিকায় স্লান অব্য ' 

বত্তৃব্য, কারণ লিঙ্গমধ্ো বিশ্বেশ্বর ও তীর্থ মধ্যে 

মণিকর্ণিকাই শ্রেষ্ঠ” এই কথা নিরন্তর বলিয়া 
ত্র উভয়কে বহুসম্মান করিতেন তিনি 
প্রতিদিন ন্নাত হইয়া মুক্তিমগ্ুপে অবস্থান- 
পূর্বক বৃথ। বাক্যব্যয় না করিয়া শিবমহিম। 
কীর্তন করিতেন আর শিষ্যদিগকে 'এই ক্ষেত্রে 
যে কিছু সদসৎ কার্ধ্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহা 
কল্লান্তকালেও অক্ষয় হুইয়া থাকে; নলুতরাং 
এইখানে সকলে পুণ্যসঞ্চয় কর' এইরপ ক্ষেত্র- 
মাহাত্মপ্রকাশক উপদেশ দিতেন। তিনি আরও 
বালিতেন, যাহার! ক্ষেত্রসিদ্ধি লাভের বাসন! 
করিবে, তাহারা কদাচ মণিকর্ণিকা পরিত্যাগ 
করিবে না এবং প্রাতিদিন চক্রপুক্ষর্িণীতে স্নান 
করত পুষ্প, ফল, বিশ্বপত্র“ও জল দ্বারা বিশ্বে- 
শ্বরের অঞ্চনা করিবে। কৃতী মানব, নিজ 
বর্ণ আশ্রমের ধর্মমরক্ষা করিয়া প্রত্যহ শ্রদ্ধাপৃত 
হইয়৷ ক্ষেত্রমাহাত্ময শ্রবণ ও গোপনে যথাশক্তি 
দান করিয়া থাকে। তন্মধ্যে বিদ্বোপশমনের 
জন্য অন্নদান করা গ্জচিত। এস্থানে নিয়ত 
পরোপকারী হইবে, পর্ববদিনে বিশিষ্ট স্নান- 
দানার্দি করিয়া পরমানন্দে ভগবান্রে অর্চনা 
করিবে এবং এই ক্ষেত্রে তিখিবিশেষোলিখিত 
যাত্রোৎসবাদি সম্পাদনপুর্ধক ক্ষেত্রদেবতা- 
দিগের অর্চনা কলিবে। এইক্ষেত্রে পরদার, 
পরদ্রব্য ও পরাপকার পরিহারপুর্বাক কাহা- 
রও মন্ধে আঘাত করিবে না। কাচ পর- 
নিন্দী, পরহিৎস! করিবে না, প্রাণাস্তেও মিথ্যা- 
বাক্য প্রয়োগ করিবে না। কিন্তু সদসং যে 
কোন কার্ধ্য দ্বারাই অত্রত্য প্রানীর প্রাণরক্ষা 

কর্তব্য বলিয়! তাহাতে, মিথ্যাবাক্য দোষাবহ 
হইবে না। কারণ কাণীস্থ একটা মাত্র 
জীবের প্রাণরক্ষা করিলে নিশ্চিতই ত্রিলোক- 
রক্ষার ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায়। বাহার! ক্ষেত্র- 
সন্যাসী হইয়া কাশীবাসী হইয়াছেন, তাহারা 
রুদ্র ও জীবনুক্ত বলিয়া নিদ্দিষ্ট হন। তাহা" 
দের অর্চনা করিলে ভগবান মহাদেব প্রসন্ন 

হন, সুতরাং পরমযত্বে তাহাদিগকে পুজা ও 
নমন্কারাদি করিয়া সন্তুষ্ট করিবে। সাধুব্যকি- 
গণ মহাদেবের সন্তোষাথে গুরস্থিত হইয়াও 
কাশীবাসীদিগের যোগক্ষেম বিধান করিয়া 
থাকেন। কাশীবাসী ব্যত্তিদ্ুপর অগ্রে ইন্দরিয়- 
দমূন ও মনের চাধ্ল্য নিবারণ করা সর্ধবতো- 
ভাবে উচিত। পুগ্ডিত ব্যক্তি কদাচ মৃত্যু 

বা মুক্তির অভিলাষ কিবা দেহশোযণের কোন 
উপায় বিধান করেন না। এ স্থানে ব্রতাদি 
অনুষ্ঠানের জন্য শরীরের স্বাস্থ্য ও পরম সিছধি 
লাভের জন্ত দীর্ঘায়ু হইবার অভিলাষ করিবে। 
শ্রেয়োলাভাথী হইয়া সযত্বে আত্মরক্ষা করিয়। 
মহাকষ্টে পড়িয়্াও আত্মত্যাগের অভিলাষ 
করিবে না। অন্য স্থানে শতববেও যাহ] সয় 

হয় না, কাশীক্ষেত্রে এক দিনে সেই ফল লাভ 
হয়, অন্তাত্র আজীব্ন'যোগানুষ্ঠানে যাহা অর্জিত 
হয়, কাশীতে একবারমাত্র প্রাণায়ামে সেই ফল 
প্রাপ্ত হওয়! যায় । এ আনন্দকাননে মণিকর্ণিকায় 
একবার অবগাহনে যে পুণ্য লাভ লয়, আজীবন 
সমস্ত তীর্থপধ্যটনেও তাহা হয় কিনা সন্দেহ। 
যাবজ্জীবন যাবল্লিলের আরাধনায় যে পুণ্য লাভ 
করা মুকঠিন, একবার বিশ্বেশ্বরের অর্চনায় 
সেই পুণ্যসধ্ হয়। সহঅ জন্মের পুণ্য সঞ্চিত 
থাকিলেই বিশ্বেশ্বরকে দর্শন করিতে পাওয়া 
যায়। যথাবিধানে কোটিসংখ্যক ধেনুপ্রদানে 
যে পুণ্য লাভ হয়, একবার বিশ্বেশ্বরকে অব- 

লোকন করিলে ভাদৃশ পুণ্য হয়। ষোড়শ- 
বিধ মৃহাদানে মহুধিগণ কতৃক যে ফল কীর্ভিত 
আছে, বিশ্বেশ্বরকে পুষ্প দিলে মানব ভাদ্শ 
ফল পাইয়৷ থাকে । অশ্বমেধাদি যজ্ঞের যাচুশ 
ফল, বিশ্বেশ্বরকে পধ্ণামৃতে হ্নাদ করাইলে সেই 
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কল কীর্তিত আছে, নৈবেদ্য প্রদানে বিশ্বেখরের 
সন্তোষ করিলে সেই ফল লাভ হয়। যে ব্যক্তি 

বিশ্বেশ্বরকে ধ্বজ, ছত্র ও চামরাদি দ্বারা ভূষিত 
করে, সে পৃথিবীর একচ্ছত্রী রাজা হইয়া 
থাকে। বিশ্বেশ্বরকে উত্তম পুজাদ্রব্য দিলে 
সংসারে তাহার কখন কোন সম্পভ্তির অভাব 

থাকে না। যংকর্তৃক বিশ্বেশর-পুজার্থে সকল 
ধতুতে পুর্পশালী পুণ্পোদ্যান প্রদত্ত হয়, 
তাহার গৃহ সখ্বদ! কল্পবৃক্ষের ছায়ায় হশীতল 
থাকে এবং বিশ্বেখরের স্বানীয় ছে কারণ 
বংকর্তৃক ধেনু দত্ত হয়, তাহার পুর্বপুরষগণ 
ক্ষীরসাগরতীরে বাস করিয়া থাকেন। বিশেশ্বর- 
মন্দির যে ব্যক্তি চুর্ণলেপনে সংস্কৃত ও চিত্র- 
কার্যে চিত্রিত করে, তাহার জন্য কৈলাসধামে 
বিচিত্র ভবন নির্দিষ্ট থাকে। এই কাশীতে 
ভিক্ষু ব্রাঙ্গণ ও শৈবগণকে প্রত্যহ ভোজন 
করাইলে, এক একটীতে নিঃসন্দেহ কোটাগুণ 
ফল হইয়া থাকে। এই স্থানে তপোনু- 
টান, দান, সান, হোম ও জপাদি দ্বার! বিশ্বে- 
শ্বরের প্রীতিবিধান করিবে! অন্তাত্র কোটা 
জপ করিয়া ষে পুণ্য অর্জিত হয়, এ শ্বানে 
অষ্টোভরশত জপে তদধিক ফল প্রাপ্ত হওয়৷ 
যায়। অন্যত্র কোটী হোম করিয়া যে পুণ্য 
অর্জিত হয়, এই কাশীক্ষেত্রে অষ্টোভরশত 
হোমেই তাদৃশ পুণ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। 
কাশীতে বিশখ্বেখ্বরের সন্গিধানে রুদ্হ্ক্ত জপ 
করিলে, সমগ্র বেদপারায়ণ পাঠের পুণ্যসঞ্চ় 
হয়। বিশবেশ্বরের ধ্যানে যে কি পুণ্য হয়, 
তাহা! আমারও অবি্দিত আছে। কাশীতে 
নিত্যবাস করিয়।৷ উত্তরবাহিণী গঙ্গার সেবা 
করিবে। বিষম বিপদে পড়িয়াও কাশীধাম 
ত্যাগ করিবে না, কারণ এ স্থানে বিপন্নাশক 
বিশ্বেশ্বর সর্বদ| বিরাঙ্দিত আছেন। কাশীতে 
অনুষ্ঠিত কর্ম মহা ফলদায়ক হয় বলিয়! তোমরা 
এ স্থানে স্নান, দান ও'জপ্যুদির অনুষ্ঠান করিয়া 
পোল অতিবাহিত করিবে। এ স্থানে অগ্রে 

' সধছে কচ্ছঢান্জায়ণাদি ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে, 

কাশীখণ্ড। 

তাহাতে কোন সময় কোন ইন্্রিয়বিকার হয় 
না; কারণ কাশীতে ইন্রিয়বিকার হইলে 
কাশীবাসের ফঙগ হয় না। অগন্ত্য কহিলেন, 
হে কাণ্তিকেয়! ব্যাদদেব যে সকল ইন্দ্রিয়- 
শুদ্ধিবিধায়ক চাত্রায়গাদির কথ! বলিয়াছেন, 
তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি! স্কন্দ কহিলেন, 
মানব্গণ যাহাতে পবিত্র হইয়া! থাকে, সেই 
কচ্ছচান্দায়ণাদির বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর। 
একাহার, নক্তাহার, অযাচিতাহার ও একটী 
উপবাস, এই চাব্রিটাতে একপাদ কুদ্ছু কথিত 
আছে। বট, উছ্ন্ধর, পদ্ম, বিন্বপত্র এবং 

কুশোদক, যথাক্রমে ইহার প্রত্যেকটী প্রতিদিন 
সেবা করিলে, পুর্ণকচ্ছুবত হয়। পিণ্যাক, 
ঘৃত, তক্রু, অন্ধু ও শত; ইহার এক একটা 
এক একদিন ভোজন করিয়া প্রত্যেকের পর - 
দ্রিন উপবাম করিলে, সৌম্যকদ্ছু কথিত হয়। 
তিন দিন প্রাতঃকালে ও তিন দিন সায়ংকালে 
গুতভোজন মাত্র, ধিনত্রয় অধাতিভোজন, 
দিনত্রয় উপবাস, তিন দিন একৈকগ্রাস 
ভোজন ও শেষ তিনদিন উপবাস করিলে, 
অতি কুচ্ছরত অনুষ্ঠিত হয়। একবিংশতি 
দিবস কেবল ছৃর্ধপান করিয়া প্রাণধারণ 
করিলে, কুদ্াতিরুদ্ুব্রত হইয়া থাকে । দ্বাদশাহ 
উপবাসে পরাকব্রত নিদ্দি্ আছে । দিনত্রয় 
প্রাতে, দিনত্রয় সায়ংকালে ও দিনত্রয় অযা- 
চিতভোজন করিয়া অপর তিন দ্দিন উপবাস 
করিলে প্রাজাপত্যব্রতের অনুষ্ঠান হয়। গো- 
মুত, গোময়, হুপ্ধ, দধি,' ঘৃত ও কুশোদক, দিন 
দিন হথাক্রমে পান করিয়া একাহ উপবাস 
করিলে কুদ্ছুসান্তপনব্রত করা হয়। সাম্তপন 
দ্রব্যের স্বো না করিয়। উপবাস করিলে মহ]. 
সান্তপনব্রত হইয়। থাকে। ব্রাহ্মণ তপ্তকদ্ধা- 
নুষ্টান কালে প্রত্যহ একবার ন্লান করিরে। 
এবং তিন দিন উঞ্জল, ক্ষীর, ঘৃত ও বাযুপান, 
তিন দিন শুদ্ধ উঞ্চজল, তিন দিন উষ্ণাুগ্ধ, তিন 
দিন উষ্ণদ্বৃত ও শেষ তিন দিন কেবল বায়ুভক্ষণ 
করিয়৷ থাকিবে। তপ্তকুছে হুপ্ধের ও জলের 
পরিমাণ একপল করিয়া এবং ্বতের পরিমাণ 



য্নবতিতধ অধ্যায় । 

ক্ইপল মাত্র। একাহিককৃদ্ধে ঘৃতাক্ত যাবক- 
পান বিহিত আছে। দিবাভাগে ছুই হস্ত 
উত্তোলন করত বায়ূভক্ষণ পূর্বক নিশাভাগ 
জলে অবস্থান করিয়া অতিবাহিত করিলে 
প্রাজাপত্যের সমান ব্রত অনুষ্ঠিত হয়। 
রিসন্ধ্যায় স্নান করিয়া কুষ্ণপক্ষে একৈকগ্রাস 
ভ্রাম ও শুরুপক্ষে একৈকগ্রাস-বৃদ্ধি করত 
ভোজন করিলে চাজ্জায়ণ ব্রত অনুষ্ঠিত হয়। 
সমাহিত ব্রাহ্মণ যদি প্রাত্কালে চারিগ্রাস ও 
সায়ংকালে গ্রাসচতুষ্টয় ভোজন করে, তবে 
তাহার শিশুচান্ছায়ণরতের আচরণ হয়। 

সংযত ব্যক্তির দিবার মধ্যভাগে অঈসংখাক 
গ্রাম ভোজনকে যতিচান্্রার়! কহে। এই 
প্রকারে একমাস ব্যাপিয়া একশত চব্বিশ 
গ্রাস ভোজন করিয়া ব্রতানুষ্ঠটানে চন্দলোকে 
গমন নিশ্চিত থাকে । দেহশুদ্ধি জলে, মনঃ- 
শুদ্ধি সতো, আত্মশুদ্ধি বিদ্যা ও তপস্তার 
অনুষ্ঠানে এবং জ্ানার্জনেই বুদ্ধির শুদ্ধি 
জন্মিয়া থাকে । জীবঝাণ কাশীসেবী হইলে 
সেই জ্ঞান প্রাপ্ত হইন্ে পারে, কাশী. 
সেবায় মহাদেবের করুণা হয় ও শিবের 

কপাভাজন হইতে পারিলে, কম্মুনৃত্র ছেদন 
করিয়া মহোদয় লাভ করা যায়। এই 
সকল কারণেই কাশীক্ষেত্রে প্রত্াহ বিশেষ 
যত্ব করিয়াও ন্নান, দান, তপস্তা, জপ, ব্রত, 
পুরাণশ্রব্ণ, ধন্মশান্্রবিহিতাচরণ, প্রতি মুহত্তে 
শিবচরণানুধ্যান, ত্রিসন্ধ্যায় শিবলিঙ্গের অর্চনা, 
তলিন্স্থাপন, সাধুসম্তঘণ, মুহ্ধুহ শিব শিব 
উচ্চারণ, অতিধিসেবা, তীথাঁশ্রয়ীদের সহিত 
সৌহার্দ, আস্তিক্যবুদ্ধি, নমতা, মানাপমানে 
অভেদনুদ্ধি, কামনাশুন্তযত্ব, অনুদ্ধতভাব, রাগ- 

হীনতা, অপ্রতিগ্রহ, দক্তশূন্যতা দয়ার্বুদ্ধি এবং 
মাং্সধ্য লোভ আলম্ত পরুষতা ও দীন- 

তাদি-পরিহার করিয়! সংপথের পথিক 
হইবে। ব্যাসঘুনি প্রতিদিন শিষ্যদিগের 
এইরূপে উপদেশ করিয়া শ্বয়ং ত্রিকালন্নান ও 
ভিক্ষাকেই উপজীবিকা! করিয়া শিবলিঙের 
অর্চনায় আসক্ত থাকিয্না কাশীতে অবস্থান 

৪8০: 

করিতে লাগিলেন ৷ একদ! মহাদেব, ব্যাসরে 
পরীক্ষা করিতে ইচ্ছুক হইয়! ভগবতীকে 
কহিলেন, হে পরিয়ে! আজি সেই ধার্মিকবর 
ব্যাস ভিক্ষার জন্য সর্বত্র পর্যটন করিলেও 
তুমি তাহাকে ভিক্ষায় বঞ্চিত করিবে। ভবানী, 
শিববাক্য গ্রহণপুর্ব্বক প্রত্যেক গৃহস্থের ভবনে 
গমন করত ব্যাসকে ভিক্ষা দিতে বারণ করিয়া 
আমিলেন। এদিকে ব্যাসেতর সকল ভিক্ষা 
জীবীরাই ভিক্ষা পাইতে লাগিল, কেবল 
সশিষ্য মহষি ব্যাস সমস্ত ঞ্ধিবা পর্যটন 
করিয়াও কিছুমাত্র না পাইয়া সায়ংকালে "অতি 
কাত্রভাবে স্বস্থানে প্রত্যাগমন করত শিষ্য- 
দিগের মহিত সেই অহোরাত্র উপবাস করিয়! 
থাকিলেন। পরদ্রিস মাধ্যাহিক অনুষ্ঠান 
সম্পন্ন করত সকল গিষ্যের সহিত বহির্গত 
হইয়া” অভাগ! পুরুষের ধন্লাভে বঞ্চিত 
হওয়ার ন্যায়, ভিনি সশিষ্ে সকল গৃহস্থের 
গৃহেই গমন করিলেন, কিন্তু কোনস্থানেই 
ভিক্ষা! মিলিল না। তদর্শনে পরিশ্রান্ত ব্যাসের 
চিন্তা হইতে লাগিল, “কি, কাবণে ভিক্ষা 

পাইতেছি না তবে কি কেহ নিষেধ করিয়া 
থাকিবে % এইরূপ চিন্তাকুলমানসে শিহ্যু- 
দিগকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, তোমরাও 
আমার শিষ্য বলিয়া ভিক্ষাপ্রাপ্ত হও নাই, 
এক্ষণে আধি আদেশ করিতেছি, তোমাদের 
মধ্যে ঢুই তিন জন ব্যক্তি যাইয়৷ ইহার 
যাথার্থ জানিয়। আনুক। দ্বিতীয় দিবসেও 
যখন দেখিতেছি অসীমগ্ডয়াস পাইয়াও কণী" 
মাত্র ভিক্ষা মিলিল না; তথন বিবেচনা 
হয়, কোন গুরুতর অশুভ সঞ্চয় করিয়। 
থাকিব। এই বিশাল কাশীপুরী একেবারেই 
অন্ুশূন্ঠা হইবার সম্ভব নহে, তবে কি 
সমস্ত পুরবাসিগণ রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়। 
থাকিবে। কিংবা! অ'মাদের উপর ঈধ্যাপরায়ণ 
কোন ব্যক্তি কর্তৃক ইহারা সকলে ভিক্ষা 
দিতে নিষিদ্ধ হইয়াছে, অথবা সকল পৌর়জনই 
এককালে বিপন্ন ইইয়াছে। তোমরা অতি 
শীত ইহার অনুসন্ধান কর। এইরপে গুরুর 



৪০৮ 

আদেশ পাইন্কা শিষ্যমণ্ডলী হইতে চুই তিন 
জন লী বহির্গত হইয়। পৌরজনের সম্পংফল 
প্রত্যক্ষ করত ব্যাসমন্িধানে উপস্থিত হইয়! 

. কহিতে লাগিলেন । শিষ্যগণ কহিলেন, হে 
গুরো! অবহিত হউন। এই নগরী কোনরূপ 

. উপসর্গে বা অবক্ষয় জন্য হুর্গতিতে পীড়িত 
' নহে। বিশেষত; যথায় স্বয়ং ভগনান্ বিশ্বেশ্বর 

ও ভানীরঘী সাক্ষা বিরাজ করিতেছেদ, 
তথায় এরূপ আশঙ্গারই কোন কারণ নাই। 

, এই কাশীতে এহিগণ যাদৃশ সম্পত্তিশালী, 
অলকাদিনগরীর কথায় প্রয়োজন কি, সাক্ষাৎ 
গোলকধামেও ঈরশ ধনরত্ব মাই বলিয়া 
বিবেচনা হয়। হে মহামুনে! বোধ করি, 
রত্বাকর সমুদ্র, যে সকল, বত্ব চক্ষেও দেখেন 
নাই, সে সকল রব শিবনিম্মাল্যভোভীদের 
ভবনে রহিয়াছে ; এখানে প্রতি গৃহে যংপরি- 
মাণে ঝাণীকুত ধান্ত আছে, স্বগ্ায় করবৃক্ষের 
তাহা প্রদান করিবার ক্ষমতা নাই। এই 

, স্থানে স্বয়ং দেবী বিশালাক্ষী, সকল ফল 
_ দিতেছেন বলিয়! অত্রত্য ব্যক্তি মারেই ধনবান্ 

রহিয়াছে। এই মোক্ষলক্্মীর বিলাসস্থান্ 
কাশীতে মোক্ষপদ€ যখন অতি হৃলভ, তখন 
অন্ত ধনাদির কথা কি বলিব? বামার্দ 
ভগবতীদেহ হইয়া থাকে। হে দেব! এই 
কাশীক্ষেত্রই ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষলাভ 
করিবার একমাত্র স্থান; এই স্থানে কলি ব৷ 
কাল গ্রবেশ করিতে সমর্থ হয় না বলিয়া 
কাশীবাসীর! আর কথন গর্ভঘাতন! ভোগ করে 
না। এস্বানে ভগবান বিশ্বপতি ভল্তগণের 
গীড়! দূর করিবার জন্য সদাই বাস্ত আছেন। 

_ এই কাশীতে নাদ বিন্দু ও কলাস্বকধ্বনিরূগী 
সাক্ষাৎ বিশ্বের বিরাজিত আছেন বলিয়া 
তাহার সহিত মন্ত্র, প্রণব ও বেদচত্ুষ্টয় শরীরী 
হইয়া নিশ্চিতই বিরাজ করিতেছেন। এন্ানে 
সাক্ষাৎ বাগেবী সরম্বতী, নদীরূপে প্রবাহিত 
হইতেছেন বলিয়৷ এই কাণ্রীয়ামে কোন ধর্ব- 
শ্েরই অভাব“ নাই। নর্ম্যাসী দেবগণ 

, ম্বরর্যাদ পরিত্যা%্ুকরির়াও এইস্থানে রহিয়া. 

কাশীখণ্ড। 

ছেন । কাশীতে পতিপরায়ণা নারীগণ, 
পার্ববতীসমানা হইয়া সকল সৎকার্ধাই বিশ্বে- 
শ্বরের গ্রীতিকামনায় করিয়া থাকেন। অত্রত্য 
পুরুষ মাত্রেই গপাধিপ ও কার্তিকতুলা ) 
সকলেই তারকদৃষ্টি। এস্থানে যাহারা ভালদেশ 
বরিসৃণ্ডে অঙ্গিত করে, তাহাদিগকেই সাক্ষাৎ 
চন্রমৌলি শিব কহিয়৷ থাকে। যাহার! . 
বিবিধ উপসর্গন্ পীড়া স্ভ করিয়া এই ক্ষেত্র 
পরিত্যাগ করে না, তাহাদের সর্্বজ্ঞতা হইয়া! 
থাকে। অন্রস্থ ব্রাহ্গণগণ বেদজ্ঞ ও পঙ্গা- 
সণিলপুতাত্থা হইয়া শিবসারপ্য লাত করে। 
ক্ষেত্রসন্যাসকারীরা মোক্ষপদ সহজে লাভ 
করিয়া থাকে। এই পুরীতে অবস্থান করিলে 
সকলেই জুীকেশ পুরুযোত্তম ও অচ্ুত স্বরূপ 
হইয়া থাকে। অন্রস্থ স্ত্রী ও পুরুষমাত্রেই 
ত্রিনয়ন ও চতুর্ভজন্বরূপ। এখানকার সকলে 
শরীক, মত্যু্য় ও সকলের দেহ মোক্ষলক্ষমী- 
কর্তৃক আক্রান্ত থাকায় সকলেরই গৃহে নাগগণ 
প্রতিরাত্রে নিজ নিজ ফণামণির কিরণ দ্বারা 
বিখ্েশ্বরের আরতি করিবার কারণ পাতাল 

হইতে উপস্থিত হন। সপ্তসমুদ্র প্রত্যহ 
কামধেনুগণের সহিত পঞ্চগীযধধারা গ্বারা 
তগবান্কে শ্সান করাইতে আধিয়া থাকেন। 
মন্দার, পারিজাত, সস্তান, হরিচন্দন ও কলপবৃকষ, 
এই পঞ্ বৃক্ষ, অন্টান্ঠ বৃক্ষকে সমভিব্যাহারে 
লইয়৷ এবং দেবগণ, যোগিগণ মহধিগণ সকলে 
কাশীনাথের সেবার জন্ত উপস্থিত হন। কাশী- 
ক্ষেত্র বিদ্যার জন্মভূনি লক্ষ্মীর চিরস্তন 
আবামস্থান ও ত্রিগুণাত্বিকা কাশীই মুক্তিক্ষেত্র। 
মৃহামুনি ব্যাস শিষাগণের এই বাক্য শুনিয়া 
পুনরায় ৪ শেষ গ্লোক পাঠ করিতে আদেশ, 
করিলেন। শিষ্যগণ বলিলেন, এই কাণীক্ষেত্র 
ব্দ্যার জন্মভূমি, লক্ষ্মীর চিরন্তন আবাসস্থান 
ও ডিগ্ুণাত্মিক! কাশীই মুক্তিক্ষেত্র! কার্তিক 
কহিলেন, হে অগন্ত্য ! ব্যাস মুনিকে তংকালে 
কুধ! ও তৃষা পীড়া দিতেছিল, হুতরাং তিনি 
শি্যদের তাদৃশ বাক্য শ্রবণে ক্রোধে কাশীকে . 

অভিশপ্ত! করিলেন। ধ্যাস কহিলেন, যেহেতু 
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টু কাশীতে বিযান্ ব্যক্তি গণ বিদযাগর্ব, প্রকাশমান কাশীতে আসিয়া রহিয়াছ। অথবা 

সু 

গগ 

ধনিগণ ধনগর্ক ও কৃতিগণ মুক্তিগর্ব করিয়া 
ভিক্কৃককে ভিক্ষ। দিতে অবহেল! করে, এই 
পাপে এই স্থানের বিদ্যা, ধন ও মুক্তি পুরুষত্রয় 

করুণাময়ী মাতা তুমি কাশীবাসিজনের ছৃখ 
দূর করত পরমানন্দবিধান করিবার কারণে এই 
থানে আসিয়াছ। তুমি কি কাশীর অধিষ্ঠাত্রী 

পর্যস্ত গমন করিবে না। তিনি এইরূপে | দেবতা? কিংবা দেই সাক্ষাৎ মুক্তিল্্মী, 
শাপ দিয়া ক্ষুধার জালায় পুনরায় ভিক্ষার্থ 
নির্গত হইলেন এবং সমস্ত ন্গরী পর্যটন 
করিয়াও কিছুমাত্র না পাইয়া সায়ংকালে 
নিতান্ত ক্কু্মানসে প্রত্যাগমনকালে অস্তাতি- 
মুখী দিবাকরকে দর্শন করত ভিক্ষাভাণ্ড দূরে 
নিক্ষেপ করিয়৷ আশ্রমে আসিতে 'লাগিলেন। 
পথিমধ্যে ভগবতী, সামান্ঠ গৃহিনী মানবী হইয়া 
এক গৃহদ্বারদেশে দণ্ডায়মান। থাকিয়। ব্যাসকে 

নিজালয়ে অতিথি হইবার কারণ প্রার্থনা 
জানাইলেন এবং কহিলেন, হে প্রে৷ ! 
আজি বহু অন্বেষবেও ভিক্ষুক মিলে নাই! 
অতিথিভোজন না! করাইয়। আমার স্বামী 
আহার রন না; তিনি বহুক্ষণ হইতে 
বৈশ্বদেবাদি কার্ধ্য সম্পাদন করিয়৷ অতিথির 
আগমন প্রতীক্ষা! করিতেছেন; নুতরাং অন্য 
আপনাকে অতিথি হইতে হইবে । অতিথি- 
ভোজন না করাইয়া যে ভোজন করে, সে 
ব্যক্তি নিজ পু্বপুরুষগণের সহিত উদরমধ্যে 
পাপরাশি দিয়৷ থাকে । এক্ষণে আপনি দর! 
করিয়া মদ্দালয়ে উপস্থিত হইয়া আমার 
পতিদেবের গাহ্স্থ্যধ্্থ সকল করিয়৷ কৃতাথ 

ঘিনি চরমসময়ে ব্রাহ্মণ ও চাগ্ডালের উপর 
তুলাযৃষ্ট রাখিয়া! থাকেন বলিয়া নিয়ত লেবিত৷ 
হন? কিংবা আমার অদৃষ্টদেবীই নারীম্বরূণ! 
হইয়াছ? অথবা সেই ভক্তবৎসলা ভবানীই 
তুমি? তুমি দ্ানবী, নাগী, কিন্তুরী, বিদ্যাধরী, 
গন্ধববী, যক্ষিণী, বা নারী, যেই হও, .আমার 
ইষ্টদেবীই মোহদ্র করিবার বাসনায় আসিয়াছ, 
ইহা! বোধ হইতেছে । অথবা প্র সকল চিন্তা 
আমার পক্ষে নিতান্ত নিস্প্রয়োজন। এক্ষণে 

| তোমাকে দেখিয়ষি জুবধি আমার কেহ 
স্বাধীনতা হরণ করিয়াছে) তোমার আদেশ 
পাইলেই সেই মূহর্তে তাহা পালন 
করিব | তগন্তা ব্যয় না করিলে যাহা 
হইবে না, তাহা ব্যতীত মতসাধ্য সকল 
কাধ্যই তোমার অন্নমতি পাইলে করিতে 
পারি। হে সুন্দরি! তাদৃশ খ্্রীগণ মহৎকে 
মৃহর্ুহানিকর কার্যে নিয়োগ করে না। হে 
নুন্দ্রি! সত্য কথা বল, তুমি কোন্ ব্যক্তি? 
কখন এ দেহে মিথ্যা বলিবে এরূপ সম্তাবন! 
নাই। হে কুস্তযোনে! তখন বিশ্বজননী 
ব্যাসের এই সকল প্রন শুনিয়া কহিলেন, 

ককুন। ব্যাস কহিলেন, হে নুশীলে ! তুমি | হে মুনিবর! আমি অন্রত্য গৃহপতির সহ- 
কে, কৌথায় বা থাক ইহার পুর্বে কখন ত 
তোমায় দেখি নাই। নিশয় তুমি কোন 
শরীরিণী পবিত্র! দেবী হইবে; নচেৎ তোমায় 
দেখিয়া আমার ইন্জিয়গণ কি কারণে এরূপ 
পরিতৃপ্তি পাইতেছে ? হে সবনাঙ্গনুন্দরি ! ভূমি 
কি মুধা ; মন্দরাঘাতে ভয় পাইয়া এই স্থানে 
গুপ্তভাবে রহিয়াছ? নিশ্চয় তুমি চলর 
কলা; কুহু বা রাহছুর ভয়ে এই কাশীধামে 

. সীমস্তিনীরূপ ধারণ পূর্বক অবস্থান করিতেছ। 
অথবা তুমি সেই লক্ষ্মী ; নিজের আলয় কমল- 

: এনিকর বাস্রিকালে সঙ্কুচিত হয় বলিয়া! সর্বদা 

ধর্মিণী। আপনি আমাকে জানেন না, কিন্ত 
নিত্ই আমি আপনাকে শিষ্যগণের সহিত 
এই খানে পর্যাটন করিতে দেখিয়া থাকি। 
হে তাপম! আর বাক্যপ্রয়োগ নিপ্রয়োজন ; 

সুধ্যাস্তগমনের পুর্বেই আমার স্বামীর অতিথি 
হইয়৷ তাহাকে কুতার্থ করুন। মহ্ধি বাম, 
দেবীর এই বাক্য শুনিয়া নঅতাসহকারে 
বলিতে লাগিলেন। ব্যাস কহিলেন, হে 
হুভগে! আমার একটা নিয়ম আছে, যেখানে 
তাহার প্রতিপালন শইস্, তথায় ভিক্ষা করি 
থাকি। ঈদৃশ তপম্িবাক্য শ্রবণ 
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কহিলেন, হে তপোধন! আপনার কিরূপ 
নিয়ম, তাহা ব্যক্ত করিলে, বোধ করি পতি- 
দেবের অনুকম্পায় তাহার ত্রুটি হইবার সম্ভব 
নাই। তখন সত্যবতীতনয় সানন্দে তাহাকে 

. কহিলেন, আমি যেখানে ভোজন করিব, তথায় 
আমার দশ সহআ শিষ্যেরও ভিক্ষাাধ্য 

' জমাধ! হইবে এবং সূর্ধ্য অস্ত'যাইলে আমি 
ভোজন করি না। ব্যাম এইরূপ কহিলে 
তবানীর বদন প্রফুল হইল এবং তিনি “বিলম্বে 
প্রয়োজন নাই” বলিয়৷ সকল শিষ্যগণের সহিত 
সত্তর তাহাকে আমিতে কহিলেন । তখন 
পূনরায় মহধি তাহাকে কহিলেন, হে পতি- 
পরায়ণে! তোমার এমন কি দৈবসিদ্ধি আছে, 
যাহার প্রভাবে শিষাগণেরু, সহিত আমাকে 
ভোজন করাইবে? ক্রু-শ্রবণে তগবতী মু 
মদ হান্ত করিয়া কহিলেন, হে প্রভো! আমার 

গুহে যত অতিথি আহ্থন না কেন, সকলেরই 
তৃপ্তি করিতে পারিব; আমার পতির প্রভাবে 

. এঅদৃশ ভ্রব্যসম্ত'র মদালয়ে সতত রহিয়াছে । 
হেমুনে! আমি প্রাকৃত গৃহিণীর মত অতিথি 
আসিলে পর তবে উদ্যোগ করি না; আমার 
গতির পাদপদ্ধের প্রমাদে ভবনের সকল দিক্ 
ও সকল গৃহ সর্বদা অতিথির অভিলাষানরূপ 
দ্রব্যসম্তারে পরিপূর্ণ রহিয়াছে । আপনি শীর্র 
আশ্রমে যাইয়া শিষ্যগণকে সমভিব্যাহারে 
লইয়৷ আগমন করুন। কারণ আমার অতিথি- 
প্রিয় বৃদ্ধ পতি অধিক বিলঙ্গ সহিচ্চে পারি- 
বেন না) নুর্ধ্যাস্তগমনের পূর্বেই আপনি সুর 
আসিয়। তদীয় আতিথ্যসম্পৎ সম্পূর্ণ করুন । 
তধন ব্যাস ক্ষিপ্রগতিতে চতুর্দিক হইতে শিষ্য- 
গণকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগের সহিত 

আসিয়া! অভিধিপথাবলোকিনী সেই দেবীকে 
"হে মাঃ! আমরা সকলেই সমাগত হইয়াছি, 
এক্ষণে নুর্ঘাদেব অস্তগত হইবার বিলম্ব দেখি 
না, আপনি শীঘ্র আমাদিগকে ভোজন করা- 

প্রবিষ্ট হইলেন। প্রবেশমাত্রে 
টি ঠাই কথা বলিয়া সেই 

নু ীমপিসমূহের কিরপরাশি ভীহাদের দেহে 

কাশীখণ্ড 

পতিত হইয়া সৃষ্যকিরণের স্তায় শোভ| পাইতে 
লাগিল। অনন্তর অট্টালিকার মধ্যে সকলে 
প্রবেশ করিলেন! তথায় তাহারা যাইবা মাত্র 
কেহ আসিয়া তাহাদের পাদক্ষালন, কেহ পুজা 
কেহ বা অন্নাদিপরিব্শেন করিয়া সকলকে 
ভোজন করাইল। সেই ব্যাসপ্রমুখ তাপসেরা 
প্রথমে সেই সকল অন্ন-ব্যগ্রনাদির গন্ধে 
আমোদিত হইয়৷ তৎপরে দেখিয়৷ ও ভোজন 
করিয়া অভূতপূর্ব সন্তোষ প্রাপ্ত হইলেন। 
ভোজনাস্তে আচমন করিয়া চন্দন, মাল্য ও 
নতনবসনে বিভুষিত হইয়! সায়ংকৃত্য সমাধা 
করিয়া গৃহস্বামীর সম্মুখে উপবেশন করিলেন 
ও তাহাকে বুতর আশীর্বাদে অভিনন্দন 
করিয়া আশ্রমে যাইবার উদ্যোগ করিতে 
লাগিলেন। তখন দেই দেবী গৃহিনী, 
প্রাচীন গৃহস্বামীর ঈক্ষিত বুঝিতে পারিয়। 
ব্যামদেবকে প্রশ্ন করিলেন, হে তপোধন ! 
আমার নিকট তীর্থবাসীদিগের ধম কীর্তন 
করুন; আমি সেইরপে কাশীতে অবস্থান 
করিব। ধার্মিকবর পরাশরম্ত, গৃহিণী 
প্র শুনিয়া, ততকৃত অন্তের হুচুর্লত আতিথ্য- 
সংকারে পরম তাপ্ত হওয়ায় মুছু হান্ত করিয়। 
সেই গুহিণীরপিণী ভবানীকে কহিলেন, হে 
পুতান্তঃকরণে ! মাত! আপনার কৃত কার্ধ্যই 
ধন, আপনার পতিসেবাপ্রভাবে কোন ধর্মুই 
অজ্ঞাত নাই, তথাপি আপনি যধন জিজ্ঞাসা 
করিলেন, আমিও কিছু বলিব; কারণ 
কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাস্ত্ করিলে, যদিও সে 
ব্যক্তি স্বলজ্ঞ হয়, তথাপি আহার কিছু বেলা 
উচিত! হে স্থভগে! আপনার বৃদ্ধ পতির 
সন্তোষ উৎপাদন ব্যতীত আর আপনার 
কোনও ধর্ম নাই। গৃহিণী কহিলেন, সত্য, 
ইহাই আমার ধর্খু এবং সাধ্যানুসারে আমি 
ইহা প্রাতিপালনও করিয়৷ থাকি; কিস্ত আমি 
আপনাকে সাধারণ ধর্মের বিষয় জিজ্ঞাস 
করিতেছি; আপনি তাহা বনুন। ব্যাস কহি- 
লেন, লোকের যাহাতে কষ্ট না হয়, এমন, 
বাক্য প্রয়োগ, পরের উন্নতিতে অননুম্না, সতত 

৮ 

১ 



ষবন্তিতন্ম অধ্যায়। 

র্িুরপূর্বক কার্ধ্য কর! এবং নিজ ভবনের 
মঙ্গলচিস্তা, ইহাই সাধাবণ ধর্ম! গৃহিণী 
কহিলেন, এই সকল ধর্মের কোন্ ধর্ম 
আপনাতে আছে, তাহা বনুন। এই বাক্য 
শ্রবণ করিয়া ব্যাস কিছুই উত্তর করিতে না 
পারিয়! স্তব্ধ হইয়া! রহিলেন। তখন গৃহস্থ 
তাহাকে বলিতে লাগিলেন যে, তোমার মতে 
ধর্ম যদি এইরূপই হয়, তবে তুমিই ধার্মিক, 
কারণ তুমি দমনে এবং অভিসম্পাত প্রদানে 
অত্যস্ত সক্ষম; ম্ুতরাং তোমাতে দয়! ও 

ধৈর্ধোর পরাকাষ্টা দেখা যাইতেছে । কাম, 
ক্রোধ, দমন তোমারই সম্ভব; পরের কই 
না হয় এমন বাক্য প্রয়োগ করিতে তুমিই 
উত্তমরূপ জান এবং পরোন্নতিতে সহিষুণ্ত৷ 
তোমাতেই দেখা যাইতেছে । তুমিই উত্তম- 
রূপে বিচার করিয়া কাধ কর এবং নিরন্তর 
নিজ গ্রহের উন্নতি চিন্তা করিয়া থাক। 
হে বিদ্বন্! যে বাক্তি হ্রদ ব্শতুঃ নিজের 
প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে ন' পারিয়৷ অভিসম্পাত 
প্রদান করে, সে শাপ কাহার হয়? ইহার 
উত্তর আমাকে প্রদান কর। ব্যাস কহিলেন, 
যে ব্যক্তি দরদুষ্ট বশত; নিজ প্রয়োজন সিদ্ধ 
করিতে ন। পারিয়া ক্রোধে শাপ প্রদান কনে, 

সেই শীপ সেই বিবেচনাশৃন্ত শাপদাতারই 
হয়। গৃহস্থ কহিলেন, হে দ্বিজব্র | তুমি 
নিজে অভাগ! বলিয়াই কুত্রাপি ভিক্ষা পাও 
নাই, কিন্ত নির্দোধী ক্ষেত্রবাসীর। তোমার কি 
অপরাধ করিয়াছিল? £ে তপোধন! আমার 
এই নগরীর সল্প যাহার চক্ষের শুল হয়, 
তাহাকেই অভিশাপ আক্রমণ করিয়৷ থাকে। 
রে কোপনস্বভাব ! তুমি এই শাপশ্ন্ত ক্ষেত্রে 
থাকিবার অনুপযুক্ত বলির! আমার বাক্যে 
তুমি শীঘ্র এস্থান হইতে অপস্থত হও। 
এই মুহূর্তেই ক্ষেব্রবহির্দেশে নির্গত হও। তুমি 
এই মোক্ষক্ষেত্র কাশীধামে বাস করিবার 

, অযোগ্য পাত্র। কাশীতে কাশীবাসিগণের 
ভপর অত্যাচারকারী ব্যক্তি, নিজকুতকর্মোর 
গিলে রুদ্রপিশাচ হইয়া থাকে। ব্যাস এই 

| অগ্নিকোণে 
| অধ্যাপি কাশীশোভ৷ অবলোকন করেন। 

এক 85 

সকল কথা শুনিয়া শুতালুকণ্ ও কম্পানি": 
কলেবর হুইয়া ভবানীর” পদতলে পড়িয়! 
শরণাগত হইলেন এবং কীদিতে কীদিতে 
বলিলেন, মাতঃ ! রক্ষাকারিণি ! এই অনাথকে - 
রক্ষ। করুন। হে মাতঃ ! আপনার নিজসম্তান 
অতিমুর্খ, আজ শরণাগত হইতেছি, আমায় 
রক্ষা করুন। আমার চিত্ত পাপরাশিতে, 
পরিপুর্ণ। শিবশাপ অন্তথ! করিবার ক্ষমতা 

কাহারও নাই অত্য, কিন্ত মাতঃ! আপনি ' 
শরণাগতের প্রতি করুণা করিয়া্টগকটা উপায় 
করুন, যাহাতে এই দাসকে প্রতি অষ্টমী ও 
চতুর্দশী তিথিতে আনন্দধামে প্রবেশ করিতে 
অনুমতি করেন; তববাক্য মহাদেবের 
অলদ্মনীয়, তাহা জানি। দয়াময়ী পার্বতী, 
ব্যাসবাক্য শ্রবণ কাঁরফণ! বিশ্বেশ্বরের মুখের 
দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই গাহার অভি- 
প্রায় বুঝিয়া “তাহাই হইবে" বলিবামাত্র 
ক্ষেত্রমঙ্গলালয় শিব ও ছুর্গার তথায় অন্তর্ধান 
হইল। ব্যাসও স্বাপরাধ কীত্তন করিতে 
করিতে ক্ষেত্রবহির্দেশে আগমন করিয়! তদবধি 
| রাতিদিন ক্ষেত্রের উপর চূষ্টিনিক্ষেপে করত 
| অগ্মী ও চতুদ্দশীদিনে ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া 
। খাকেন। ভাগীরখীর পুর্িপারে লোলার্কের 

অবস্থান পুর্বক পরাশরহ্ৃত 

কান্তিকেয় কহিলেন, হে ঘটোভব! মুনে! 
মহধি ব্যাস এইরূপে ক্ষেত্রকে অভিশপ্ত করায় 
সেই কারণে স্বয়ংই ক্ষেত্র হইতে বহিদ্ুত 
হইয়াছেন। এই সকল কারণে যে ব্যক্তির 
মুখে কাশীক্ষেত্রের প্রশংসাবাদ উচ্চারিত হইবে 
তিনি শুভলাভ করিতে পারিবেন, ইহার 
বিপরীতে বিপরীত ঘটনা হর। যাহার কর্ণ 
কুহরে এই ব্যাসশাপবিমোক্ষণ নামক বিশুদ্ধ 
অধ্যায় প্রবেশ করে, তাহাকে কখন কোন 

উপসর্গজন্য ভয় পাইতে হয় না। 

ষনবতিতম আুধ্যায়,সমাপ্ত ॥ ৯৬ | 
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কহিলেন, হে তপোধন ! আপনার কিরূপ 
। নিয্নম, তাহা ব্যক্ত করিলে, বোধ কৰি পতি- 

দেবের অনুকম্পায় তাহার ত্রুটি হইবার সম্ভব 
নাই। তখন সত্যবতীতনয় সানন্দে তাহাকে 
কহিলেন, আমি যেখানে ভোজন করিব, তথায় 
আমার দশ সহতআ শিষ্যেরও ভিক্ষাকাধ্য 

' জমাধা হইবে এবং সুধ্য অন্ত'যাইলে আমি 
[ ভোজন করি না। ব্যাম এইরূপ কহিলে 

ভবানীর বদন প্রফুল্ল হইল এবং তিনি এবলন্গে 
. প্রয়োজন নাই”'খলিয়া সকল শিষ্যগণের সহিত 
সত্ব তাহাকে আসিতে কহিলেন । তখন 
পুনরায় মহধি তাহাকে কহিলেন, হে পতি- 
পরায়ণে ! তোমার এমন কি দৈবসিদ্ধি আছে, 
যাহার প্রভাবে শিষ্যগণেরু সহিত আমাকে 
ভোজন করাইবে? ত্তশ্রবণে ভগবতী নুছু 
মুদু হান্ত করিয়া কহিলেন, হে প্রভো ! আমার 
গৃহে যত অতিথি আহ্বন না কেন, মকলেরই 
তৃপ্তি করিতে পারিব ; আমার পতির প্রভাবে 
এতদৃশ দ্রব্যসভ'র মদালয়ে সতত রহিয়াছে। 
হে মুনে! আমি প্রাকৃত গৃহিণী মত অতিথি 
আসিলে পর তবে উদ্যোগ করি ন! ; আমার 
পতির পাদপদ্ধের প্রসাদে ভবনের সকল দিকৃ 
ও সকল গৃহ সর্বদা অতিথির অভিলাষানরূপ 
দ্রবাসভ্তারে পরিপূর্ণ রহিয়াছে । আপনি শীত 
আশ্রমে যাইয়া শিষ্যগণকে সমভিব্যাহারে 
লইয়া আগমন করুন। কারণ আমার অতিথি- 
প্রিয় বৃদ্ধ পতি অধিক বিলন্দ সহিন্দে পারি- 
বেন না; সুর্ধ্যান্তগমনের পূর্বেই আপনি সতর 
আসিয়া তদীয় আতিথ্যসম্পৎ সম্পূর্ণ করুন। 
তখন ব্যাস ক্গিপ্রগতিতে চতুদ্দিক্ হইতে শিষ্য- 
গণকে আহ্বান করিয়া তীঁহাদিগের সহিত 
আসিয়া অতিধিপথাবলোকিনী সেই দেবীকে 
“হে মা ! আমরা সকলেই সমাগত হইয়াছি, 
এক্ষণে শৃরধ্যদেব অস্তগত হইবার বিলম্ব দেখি 
না, আপনি শীন্র আমাদিগকে ভোজন করা- 
ইয়া পরিভপ্ত করুন। এই কৃথা বলিয়। 

প্রবিষ্ট হইলেন | 
হর কিরপরাশি ৪ দেহে 

কাশীথণ্ড। 

পতিত হুইয়৷ হ্র্্যকিরণের স্তায় শোভ। পাইতে, 
লাগিল। অনন্তর অট্রালিকার মধ্যে সকলে 
প্রবেশ করিলেন! তথায় তাহারা যাইব! মাত্র 
কেহ আসিয়৷ তাহাদের পাদক্ষালন, কেহ পুজা 
কেহ বা অন্নারিপরিবেশন করিয়া! সকলকে 
ভোজন করাইল। সেই ব্যাসপ্রমুখ তাপসেরা 
প্রথমে সেই সকল অন-ব্যপ্তনাদির গন্ধে 
আমোদিত হইয়া! তৎপরে দেখিয়া ও ভোজন 
করিয়া অভুপূর্বব সম্তোষ প্রাপ্ত হইলেন। 
ভোজনান্তে আচমন করিয়া চন্দন, মাল্য ও 

নৃতনবসনে বিভূষিত হইয়া জায়ংকৃত্য সমাধা 
করিয়া গৃহম্বামীর সম্মুখে উপবেশন করিলেন 
ও তাহাকে বুতর আশীর্বাদে অভিনন্দন 
করিয়া আশ্রমে যাইবার উদ্যোগ করিতে 
লাগিলেন। তখন দেই দেবী গৃহিনী, 
প্রাচান গৃহম্বামীর ঈঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া 
ব্যাসদেবকে প্রশ্ন করিলেন, হে তপোধন ! 
আমার নিকট তীর্থবাসীদ্দিগের ধন্ম কীন্তন 
করুন; আমি সেইরূপে কাশীতে অবস্থান 
করিব। ধাশ্মিকবর পরাশরহৃত, গৃহিণীর 
প্র শুনিয়া, তৎকৃত অন্টের নুহ্র্ণভ আতিথ্য- 
সংকারে পরম তৃপ্তি হওয়ায় মুছু হান্ত করিয়া 
সেই গ্রহিণীরূপিণী ভবানীকে কহিলেন, হে 
পুতান্তঃকরণে! মাত! আপনার কৃত কাধ্যই 
ধম্ম, আপনার পতিসেবাপ্রভাবে কোন ধর্থুই 
অজ্ঞাত নাই, তথাপি আপনি যখন জিজ্ঞাসা 
করিলেন, আমিও কিছু বলিব; কারণ 
কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাস্ক করিলে, যদিও সে 
ব্যক্তি স্বল্পজ্ঞ হয়, তথাপি তাহার কিছু.বলা 
উচিত! হে নুভগে! আপনার বৃদ্ধ পতির 
সন্তোষ উৎপাদন ব্যতীত আর আপনার 
কোনও ধর্ম নাই। গৃহিণী কহিলেন, সত্য, 
ইহাই আমার ধর্থু এবং সাধ্যানুসারে আমি 
ইহা প্রতিপালনও করিয়া থাকি; কিন্ত আমি 
আপনাকে সাধারণ ধর্মের বিষয় জিজ্ঞাস! 
করিতেছি; আপনি তাহ! বলুন। ব্যাম কহি- 

. লেন, লোকের যাহাতে কষ্ট না হয়, এমন॥ 
বাক্য প্রয়োগ, পরের উন্নতিতে অননুয়া, সতত 



রি 
সকল কধা শুনিয়া শুককতালুকঠ ও কম্পাহিত-” 
কলেবর হইয়া ভবানীর" পদতলে পড়িয়া 

যধবাওতন অধ্যায় । 

রা কার্ধা করা এবং নিজ ভবনের 
1. মনজলচিস্তা, ইহাই সাধাবণ ধর্ম! গৃহিণী 

কহিলেন, এই সকল ধর্মের কোন্ ধর্ম 
আপনাতে আছে, তাহা বন্থন। এই বাক্য 
শর করিয়! ব্যাস কিছুই উত্তর করিতে না 
পারিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তখন গৃহস্থ 
তাহাকে বলিতে লাগিলেন যে, তোমার মতে 

: ধর্ম যদি এইরূপই হয়, তবে তুমিই ধার্মিক, 
কারণ তুমি দমনে এবং অভিসম্পাত প্রদানে 
অত্যন্ত সক্ষম; নুতরাং তোমাতে দয়! ও 

ধৈর্ধের পরাকাষ্ঠা দেখা যাইতেছে। কাম, 
ক্রোধ, দমন তোমারই সম্ভব) পরের কই 
না হয় এমন বাক্য প্রয়োগ করিতে তুমিই 
উত্তমরূপ জান এবং পরোন্নতিতে সহিষু৷ 
তোমাতেই দেখা যাইতেছে। তুমিই উত্তম- 
রূপে বিচার করিয়া কাধ্য কর এবং নিরস্তর 

নিজ গ্রহের উন্নতি চিন্তা করিস থাক। 
হেবিদ্বন্। যে ব্যক্তি দুরদু্ট নশতঃ নিজের 
প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে না পারিয়| অভিসম্পাত 
প্রদান করে, সে শাপ কাহার হয়? ইহার 
উত্তর আমাকে প্রদান কর। ন্যাম কহিলেন, 
যে ব্যক্তি দুরদুষ্ট বশত লিজ প্রয়োজন সিদ্ধ 

করিতে ন৷ পারিয়ু। ক্রোধে শাপ প্রদান করে) 
সেই শপ সেই বিনেচনাশূন্ত শীপদাতারই 
হয়। গৃহস্থ কহিলেন, হে দ্বিজবর ! তুমি 
নিজে অভাগ! বলিয়াই কুত্রাপি ভিক্ষা পাও 
নাইটু, কিন্তু নির্দোধী ক্ষেত্রবাসীর| তোমার কি 
অপরাধ করিয়াছিল? ৫হ তগোধন! আমার 
এই নগরীর সম্পং যাহার চক্ষের শৃল হয়, 
তাহাকেই অভিশাপ আক্রমণ করিয়া থাকে। 
রে কোপনস্বভাব! তুমি এই শাপশ্ন্ ক্ষেত্রে 
থাকিবার অনুপযুক্ত বলিয়৷ আমার বাক্যে 
তুমি শীন্ এস্থান হইতে অপস্থত হও। তুমি 
এই মুহূর্তেই ক্ষত্রবহির্দেশে নির্গত হও। তুমি 
এই মোক্ষক্ষেত্র কাশীধামে বাস করিবার 
অযোগ্য পাত্র। কাশীতে কাশীবাসিগণের 
উপর অত্যাচারকারী ব্যক্তি, নিজকৃতকর্মের 
£ঁলে রুদ্রপিশাচ হইয়। থাকে। ব্যাস এই 

শরণাগত হইলেন এব কীদিতে কীদিতে 
বলিলেন, মাত! রক্ষাকারিণি ! এই অনাথকে - 
রক্ষা করুন। হে মাতঃ ! আপনার নিজসম্ভান 
অতিমুর্খ, আজ শরণাগত হইতেছি, আমায় 
রক্ষা করুন। আমার চিত্ত পাপরাশিতে 
পরিপুর্ণ। শিবশাপ অন্যথ। করিবার ক্ষমতা 
কাহারও নাই সত্য, কিন্ত মাত! আপনি 
শরণাগতের প্রতি করুণা করিয়াঞ্জগরকটা উপায় 
করুন, যাহাতে এই দাসকে প্রতি অষ্টমী ও 
চতুর্দশী তিথিতে আনন্দধামে প্রবেশ করিতে 
অনুমতি করেন; তববাক্য মহাদেবের 
অলং্ষনীয়, তাহা জানি। দয়াময়ী পার্বতী, 
ব্যাসবাক্য শ্রবণ কীরফু বিশবেশ্বরের মুখের 
দিকে শ্পৃষ্টিপাত করিয়াই তাহার অভি- 
প্রায় বুঝিয়া “তাহাই হইবে" বলিবামাত্র 
ক্ষেত্রমঙ্গলালয় শিব ও দুর্গার তথায় অন্তদ্ধীন 
হইল। ব্যাসও স্বাপরাধ কীন্তন করিতে 
করিতে ক্ষেত্রবহির্দেশে আগমন করিয়! তদবধি 
রাত্রিদিন ক্ষেত্রের উপর দৃষ্টিনিক্ষেপ করত 
অগ্রী ও চতুর্দশীদিনে ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া 
থাকেন। ভাগীরখীর পুর্ষপারে লোলার্দের 
অগ্রিকোনে অনশ্বীন পুর্বক পরাশরস্কৃত 
অদ্যাপি কাশীশোভ1৷ অবলোকন করেন। 
কান্তিকেয় কহিলেন, হে ঘটোতব! মুনে! 
মহষি ব্যাস এইরপে ক্ষেত্রকে অভিশপ্ত করায় 
সেই কারণে স্বয়ংই ক্ষেত্র হইতে বহিচ্ধৃত 
হইগ়্াছেন। এই সকল কারণে যে ব্যক্তির 
মুখে কাশীক্ষেত্রের প্রশংসাবাদ উচ্চারিত হইবে 
তিনি শুভলাভ করিতে পারিবেন, ইহার 
বিপরীতে বিপরীত ঘটনা হয়। যাহার কর্ণ- 
কুরে এই ব্যাসশাপবিমোক্ষণ নামক বিওদ্ধ 
অধ্যায় প্রবেশ করেঃ আহাকে কখন কোন 

উপসর্গন্য ভয় পাইতে হয় না। 

ফরবতিতম অধ্যায়সমাপ্ত॥ ৯ | 



কাশীখণড 

সপ্তনবতিতম অধ্যায়। ৯৯ এ তাহার দক্ষিণভাগে 
ৃ কটভপুজিত নামক লিঙ্ক বিরাজ- 
০ মান, সযত্বে তাহাকে অবলোকন করিলে 

অগস্থয কহিলেন, হে শিবনন্দন! ব্যাস- বিধুঃপদ লাভ হয়। গোপ্রেক্ষলিনগের পূর্ববদিক্ 
দেবের ঈদৃশ ভবিষাৎ ঘটনা শরবণে আশ্চধ্যা- ভাগে অবস্থিত বিজরেশবর নামক লিঙ্গের পূজা 

- ছ্বিত হইলাম। হে ষড়ানন! এক্ষণে আনন্দ- | করিলে মানবগণ ক্ষণকালমধ্যে বিহ্বর হইয়া 
' কাননে যেযে স্থানে লিঙ্ম্বরূপ যে যে তীর্থ থাকে। বিজ্বরেশ্বরের পশ্চিমে চতুর্ক্বেদফলপ্রদ 

আছেন, আমার নিকট প্রকাশ করুন। কাণ্তি-; বেদেশুর নামে লিঙ্গ বিরাজ করিতেছেন। উক্ত 
কেয় কহিলেন, হে কুম্ভযোনে ! পুর্ব্বে ভগবান বেদেশবরের উত্তরে ক্ষেত্রত্র আদিকেশব অব- 
শঙ্কর এই বিষয়, জিজ্ঞাসিত হইয়া পার্ন্ঘতীকে স্থিত আছেন, তাহাকে দর্শন করিলে নিঃসন্দেহ 
যেরূপ কহিয়াছিলেন, আমি তাহা! অবিকল সব্দয় ব্রিভ্বন দর্শন করা হয়। তাহার : 
বলিতেছি, শ্রবণ কর। দ্রেবী কহিয়াছিলেন, . পূর্বাদিকে অবস্থিত সঙ্গমেশ্বর লিঙ্গ সন্দর্শন 
হে মহেশ্বর ! এই কাশীধামে যে যে স্থলে যে | করিলে মানব নিপ্পাপ হইয়া থাকে। উক্ত 
যে তীর্থ অবস্থিত আছেন, হে প্রভো ! তং- লিঙ্গের পূর্বভাগে পূর্বে চতুম্মুখ বিধাতা কর্তৃক 

সমূদায় আমার নিকট ব)ক্ত করুন। তখন পুঞ্জিত প্রয়াগসংজ্ঞক চতুর্ুখলিঙ্গ বিরাজিত, 
দেবদেব কহিলেন, হে বিশালাক্ষি। তুমি তাহাকে অর্চনা করিলে ব্রন্ধলোকে বাস হয়। 
যে বিষয় জিজ্ঞাস! করিলে প্রকাশ করিতেছি, ' সেই স্থানে শান্তিকরী গৌরী আছেন, তিনি 
শ্রবণ কর। হে দেবি! লিঙ্গ সকলই তীর্থ পুর্জিত৷ হইলে পরম শাস্তি বিধান করিয়া 

৪১২ 

বলিয়া কধিত আছে, এবং এ লিঙ্গবূপ তীর্থ 
সম্বন্ধেই জলাশয়ের নামও তীর্থ হইয়াছে। 

* ব্রন্ধা, বিষুঃ, অক, শিব ও গণেশাদি যাবতীয় 
দেবমুণ্তিই শিবলিঙ্গ বলিয়! বিখ্যাত এবং যে যে 
স্থানে এ শিবলিগ্গ অবস্থিত, তাহাও তীর্থ। এই 
বারাণমীতে মহাদেবই প্রথম তীর্থ, তাহার 
উত্তরে সারস্বতপদপ্রদ এক মহাকুপ আছে; 
ক্ষেত্রের পুর্োততর ভাগে অবস্থিত এ কৃপ দর্শন 
করিলে মানব পণ্ুপাশ হইতে যুক্ত হয়। 

. তাহার পণ্চাভাগে মুত্তিমতী বারাণসী বিরাজ 
করিতেছেন, তিনি মানবগণকর্তৃক পুজিতা 
হইলে সতত নুখরাশি প্রদান করিয়। থাকেন। 
মহাদেবের পূর্বদিকে গোপ্রেক্ষ নামক পরম- 
লিঙ্গ অবস্থিত, তাহাকে নিরীক্ষণ করিলে 
সম্যক গোদানজনিত ফল লাভ করা যায়। ' 
পুর্বে ভগবান্ শত্তৃকর্্ক অবলোকিত হইয়া 
€গোগণ গোলোক হইতে তথায় উপস্থিত হওয়ায় 
গাহার নাম গৌপ্রেক্ষ হইয়াছে। উক্ত 
শোররেকলিষের দক্ষিণে দর্ধীটীশ্বর নামে এক 
লিঙ্গ লে, তদর্শনে মানবগণের যজ্ঞান্টান- 

থাকেন। বরণানদীর পুর্ব্বতটে দুক্তীশ্বর নামক 

এক লিঙ্গ আছেন, মানবগণ তাহাকে পুজা 

করিলে কুলবদ্ধন বহপুত্র লাভ করিতে পারে। 

উক্ত দস্তীশ্বরের উত্তরে কাপিলহুদ নামে এক 

তীর্থ আছে, এ ভ্রদে স্নান ও বুষ্ভধ্বজকে 

অর্চনা করিলে রাজশৃয়যক্জঞের সম্পূর্ণ ফল লাভ 
হইয়। থাকে। অধিক কি, পুত্রণণ যদি এ 
তীর্থে শদ্ধ করে, তাহ! হইলে তাহ'দিগের 

রৌরবাদি নরকগত কোটা পুর্ব্বপুরুষগগ 
পিতলোক প্রাপ্ত হয় । ।হে মুনে! গোপ্রেঙ্গ- 

লিঙ্গের উত্তরভাগে অনসূয়েশ্বর নামে লিঙ্গ 
আছেন, তাহাকে দর্শন করিলে রম্ণীগণ, 

নিঃনন্দেহ সম্পূর্ণ পাতিব্রত্যফল লাভ করিয়। 
থাকে। উক্ত লিঙ্গের পূর্ববভাগস্থিত সিদ্ধি- 

বিনায়কের পুজা করিলে, যাহার যেরূপ বাসনা 

সমুদয় সফল হয়। সিদ্ধিবিনায়কের পশ্চিমে 

হিরণ্যকশিপুপ্রতিষ্টিত হিরণ্য ও অশ্বসমৃদ্ধিপ্রদ 

এক লিঙ্গ ও হিরণাকুপ.নামে এক কূপ আছে। 
তাহার পশ্চিমে মুগ্ডানুরেশ্বর নামক দিলা ৰ 

এক লিঙ্গ এবং গোপ্রেক্ষলিঙগের নৈধর্তি 
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খুাণে অভী্দায়ক বৃষভেশ্বর নামক লিঙ্গ 
বিরাজ করিতেছেন। হে মুনে। মহাদেবের 
পশ্চিমে গ্ষন্দেখ্রলিন অবস্থিত, মানবগণ এ 
লিঙ্গের পুজা করিলে আমার সালোক্য লাভ 
করিয়৷ থাকে। উক্ত স্বন্দেশ্বরের পার্খে শাখে- 
শ্বর, বিশখেশর ও নৈগমেষেশ্বর নামে লিঙ্গ 
আছেন এবং প্রস্থানেই নন্দী প্রন্ুতি মদীয় 
অন্তান্ট গণগণের প্রতিষ্ঠিত শত সহস্র লিঙ্গ 
বিরাজমান, এঁ সকল লিঙ্গ সন্দর্শন করিলে 
মানবগণের সেই দেই গণের সালোক্য লাভ 
'হয়। নন্বীখবরলিঙগের পশ্চিমে কুবুদ্ধিনাশক 
শিলাদেশ্বর এবং মেই স্থানেই মহাবলপ্রদ 
শুভ হিরণ্যাক্ষেখ্বর নামে লিঙ্গ অবস্থিত । তাহার 
দক্ষিণে সর্বনখপ্রদা অ তাস নামকলিল 
অট্রহাসলিঙ্গের উত্তরে প্রসন্নবদন নামক শুভ 
এক লিঙ্গবিরাজ করিতেছেন। ভক্তগণ উক্ত 
প্রসন্নবদনাখ্যলিঙ্গ অবলোকন করিলে সর্বদা 
প্রসন্নমুখে 'অবস্থান করিতে পারে। তাহার 
উত্তরে মানবগণ্ের মলনাশক প্রসমোদক নামে 
এক কুণ্ড আছে। পূর্বোক্ত অট্রহাসলিঙ্গের 
পশ্চিমে মিত্রাবকণ নামক মহাপাতকহারা 
|ছুই লিঙ্গ বিরাজমান রুহিয়াছেন, তাহাদিগকে 
। অর্চনা করিলে তাহাদিগের লোকে গমন করা! 
যায়। অট্রহাসলিঙ্গের নৈর্ধতকোণে অবস্থিত 
ৃদ্ধধাশিষ্ঠ নামক লিঙ্গের পুজা করিলে মহত 
জ্ঞানোদয় হইয়া থাকে । উক্ত বশিষ্ঠেখরের 
সমটপে বিষুলোকপ্রদ কৃষ্ণেগর এবং তাহার 
দক্ষিণে ব্র্ধীতেজোবিবর্দকু যাজ্বন্যেশ্বর নামক 
লিঙ্গ আছেন। তাহার পণ্চত প্রহ্লাদেশ্বর 
লিঙ্গ, ব্বয়ং ভগবান্ শিব, ভক্তগণের অনুগ্রহের 
'জন্য এ লিঙ্গে লীন আছেন, তাহাকে অর্চন৷ 
করিলে পরম ভক্তির উদয় হইয়! থাকে । উক্ত 
প্রহ্নাদেশ্বরের পূর্বদিকে স্বর্লান মানসলিঙ্গ 
আছেন, মানবগণ্রে ধরপুর্র্বক উহার পুজা 
করা কর্তৃব্য। পরমানন্দপ্রার্থী জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যকতি- 
দিগের ঘাতৃশ গতি লাভ হয়, উক্ত লিঙ্গদমীপে 

রা! প্রাণত্যাগ করে, তাহাদিগেরও সেই 
ত হইয়া! থাকে। হ্বলাঁন লিজের সম্মুখে 

8১৩. 
'বৈরোচনেশ্বর লিঙ্গ এবং ত্তাহার উপ্তরে মহা. 
ব্লবিবর্ধক বলীশ্বর লিঙ্গ'ও সেই স্থানেই 
পুজকগণের সর্নসিদ্ধিপ্রদ বাণেশ্বরলি্ বিরাজ- 
মান আছেন। চন্দেশখরের পুর্বে বিদ্যেশ্বর 
নামক যে লিঙ্গ আছেন, তাহার সেবা করিলে 
সমস্ত বিদ্যা প্রাহূর্ভূত হইয়া থাকে। তাহার 
দক্ষিণে মহাসিঘ্বিবিধায়ক ব্ীরেখুরলি্গ ও সেই 
স্থানেই সর্কহুষ্টবিমর্দিনী বিক্টা দেবী এবং 
পঞ্চধুদ্র নামে মহাপীঠ বিরাজমান রহি- 
য়্ছে। এ পীঠ সর্বসিন্টি্রদ বলিয়। 
বিধ্যাত, এ স্থানে মহামন্ত্র জপ করিলে, 
নিঃনন্দেহ অবিলম্বে সিদ্ধিলাভ করা যায়। 
& স্ক্বীঠের বাদুকোণস্থিত _সাগরেশ্বরলিজের 

পুজ। করা কত্তব্য, তাহাকে অবলোকন করিলে 
সম্পূর্ণ অশ্বমেধযজ্ঞেরী ছুল লব্ধ হইয়া থাকে । 
উক্ত লিগির ঈশানকোণে তির্ধ্কুযোনিনিবারক 
বাণীশ্বর এবং তাহার উত্তরে মহাপাপরাশির 
হহারকারী ুগ্রীবেশ্বর, ব্রচ্গচধ্যফলপ্রদ হনু- 

মদীশ্বর ও মহাবুদ্ধিদায়ক জান্ববদীশ্বরলিঙগ 
বিরাজ করিতেছেন। গঙ্গার পাঁশ্৮মতটে 
অবস্থিত আখিনেয়েখ্বর নামক শিবলিঙদ্ধয়ের 
পুজা করা কর্তব্য এবং তাহাদিগের উত্তরে, 
গোগণের ক্ষীরপুরিত' ভদ্রহদ নামে এক হ্রদ 

আছে। মানব, যথাবিধি সহস্র কপিলা গো 
দান করিলে যে ফল হয়, এ হ্রদে অবগাহন 
করিতে পারিলেও নিঃসংশয় তাদৃশ ফল লাভ 
করিতে পারে। পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্রুক্ত পৌর্ণ: 
মাসী হইলে, এ স্থানে পরম পুণ্যকাল উপস্থিত 
হয়, মেই সময়ে উক্ত হ্রদে স্নান করিলে অশ্ব- 
মেধ্যক্ডের ফল লাভ করা যায়। উক্ত হদের 
পশ্চিম তটস্থিত হ্ুদেশ্বর লিঙ্গ সন্দর্শন করিলে, 
মানব নিঃসন্দেহ সেই পুণ্যে গোলোকপুরী 
গমন করিয়া থাকে । ভঙ্দরেশ্বরের নৈধতকোণে 
উপাশান্ত নামে শিবলিঙ্গ আছেন, হে মুনে! 
ী লিঙ্গ স্পর্শ করিলে মানব পরম শান্তি লাভ 
করে এবং উক্ত উপশাস্ত নামক শিবলিঙ্গ দর্শন 
করিলে শত্জন্াঙ্জিত” পাপপুঞ পরিহারপূর্ব্বকঞ্জ 
মঙ্গলরাশি সঞ্চয় করিয়! থাকে । তাহার উত্তরে 
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যোনিচক্রনিবারক চক্রেশ্বর নামক লিঙ্গ ও 
তদুভরে মৃহাপুণ্যবিবর্ধক এক চক্রহ্দ আছে। 
যে ব্যক্তি উক্ত হ্রদে অবগাহন করিয়া পরম 
তক্তিসহকারে চক্রেশবরের অর্চনা করে, সে 
শিবলোকে গমন করিয়া থাকে। তাহার 
নৈধধতকোণে শুলেশ্বর নামে এক লিঙ্গ 
আছেন। সধত্বে তাহাকে সন্দ্শন করা বিধেয়। 
হে বরবণিনি! পূর্বে দ্গানের নিমিত্ত 

, আমা কর্তৃক শৃল ন্তস্ত হওয়ায় শুলেশ্বরের 
. অন্মুখে এ মলন্ হুদ সমূংপন হইয়াছে। 

মানব উক্ত হুদে অবগাহনপু্ব্বক ভগবান 
শুলেশ্বরকে অবলোকন করিলে, সংসারগহ্বর 
পরিত্যাগ করিয়া, রুজ্লোকে গমন করে। 
পুরে দেবধি নারদ, উক্ত লিঙ্গের পূর্ববাংশে 
ঘোরতর তপন্তা করিয়া! পরে এক পরম লিঙ্গ 
প্রতিষ্ঠিত ও এক শুভ কুণ্ড স্থাপিত করিষরীছেন, 

. এঁকুণ্ডে গান করিয়া, .নারদেশ্বরলিঙ্গ সন্দর্শন 
করিলে, মানব নিশ্চিত মহাঘোর সংসারসাগর 
উত্তীর্ণ হইয়া 
স্থিত বঙ্গাতকে্র নামক লিগ দর্শন করিলে, 

কাশিখগ্জ। 

মানব, কোটা গোঁ-দানের ফণ প্রাপ্ত হই] 
থাকে। .কোটাথরের... অগ্নিকোণে .এক মহা. 
শশানন্তস্ আছে. তাহাতে রুত্রনেব সর্বদা 
উমার সহিত অবস্থান করেন। এই স্তত্ত 
ভূষণাদি দ্বারা অলঙ্কুত করিয়া দিলে, মনুষ্য 
রুদ্রপদ লাভ করে। এই স্থানেই কপানেশ্বর 
পিঙ্গ আছেন ও তংসমীপে কপাঙলমোচস 
নামে মহাতীর্থ আছে, ইহাতে স্নান করিলে, 
অশ্বম্ধেজ্বের ফল লাভ হইয়৷ থাকে। 
ইহার উত্তরদিকে ধণমোচননামে তীর্থ শোভিত 
আছে, ইহাতে স্নানে, নরগণ খণমুক্ত হইয়া 
যায়; এই স্থানেই অঙ্গারকতীর্থ ও অঙ্গার 
নিশ্বল কুণ্ড বিদ্যমান আছে, এই অঙ্গারক 
তীথে ন্নানফলে পুনর্জন্ম হয় না। যে ব্যক্তি 
মঙ্গলবার চতুী তিথিতে ইহাতে স্নান করে, 
সে ব্যাধিমুক্ত ও চিরমুখী হয়। তাহার উত্তরে 
জ্ঞানদাতা বিশ্বকন্মেখবর নামে লিঙ্গ আছেন। 
তদ্দক্ষিণে মহাকুণ্ডেশ্বর লিঙ্গ ও শুভোদ নামে 

থাকে। নারদেখরের পুর্ববভাগ- | শুভ কৃপ বর্তমান আছে) এই কৃপে অব্য 
ম্লান কর! উচিত এবং তথায় আমি অতি ছন্দ? 

সমুদয় পাতক হইতে মুক্ত হইগ্লা, নিম্ল গতি | মুগুমাল! নিক্ষেপ করিয়াছিলাম বলিয়া পাপ 
লাভ করিক্না থাকে । উক্ত লিঙ্গের সন্মথে 

আত্রকুগ্ড অবস্থিত, তাভাতে স্নান করিতে 
পারিলে, আর গর্তন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় 
না। তাহার বায়ুকোণে সর্ধবিদ্বনাশক বিঘ্ু- 
হত্তা নামক গণেশ ও বিদ্বুহর নামে এক কুণ্ড 
আছে, তাহাতে স্নানে বিদ্বশান্তি হইয়া থাকে । 
ইহার উত্তরদিকে অনারকেগর নামে পরমলিঙ্গ 

: ও অনারক নামে কুণ্ড আছে, এই কুণ্ডে স্নান 
করিলে, মনুযোর নিরয়গতি হয় না। হে 
মহামুনে ! হার উত্তরভাগে বরণানদীর সুরম্য 
তীরে, বরণেখর নামে লিঙ্গ আছেন, ইহার 
আরাধনায়, অক্ষপাদ নামে একজন শৈব এই 
স্থল শরীরেই পরমসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
তাহার গশ্চিমে পরম নির্ববাণদাত! শৈলেশ্বর- 
লি আছেন। তদদক্ষিণে অক্ষয়সিদ্ধিদাতা 

কোটীশ্বরলিঙ্গ ও কোটিতীর্থিহদ বত্তমান আছে, 
একভুদে মান ও. কোটাখরলিজের পা করিয়া 
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হারিণী দেখা মহামুণ্ড আবির্ভূত। হইয়াছিলেন 
তথায় আমি খটার্গ ধারণ করিয়াছিলাম বলিয় 

খটান্গেশ্বর লিঙ্গ আবির্ভূত হন, এই খট্রাঙ্গে- 
শ্বরকে দর্শন করিলে মনুষ্য নিষ্পাপ হইয় 
থাকে। ইহার দক্ষিণে ভুবনেশ্বর লিঙ্গ ও ত্া- 
মক কুণ্ড বিরাজমান আছে, এই কুণ্ড স্নানের 
ফল মানব ভূবনেশ্বর হইয়া থাকে। তদক্ষিণে 
বিমলেশ্বরলিঙ্গ ও বিমলোদক যে কুণ্ড আছে, 

' তাহাতে ম্লান ও তাহাকে দর্শন করিলে মনুষ্য 

মলমুক্ত হইয়া থাকে। এইস্থানে এগ্বক নামে 
শৈব সিদ্ধ হইয়। এই পাঞ্চভৌতিক দেহে 
রুদ্লোক প্রাপ্ত হইয়াছিল। তৎ্পশ্চিমে অতি 
পুগ্াদায়ক ভৃষ্টমুনির আশ্রম আছে, বিধিপুর্ব্বক 

তাহা অর্চনা করিলে মনুজগণ শিবলোকে 
গমন করিয়া থাকে। তাহার দঞ্ষিণে মহা- 
শুভফলদাতা শুভেশ্বরলিঙ্গ বিরাজ করিতেছে? ০ 
ইহারই প্রমাদে মহাতপা কপিলমুনি সিন 
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ইয়াছিলেন। তথায় তত্প্রতিষ্ঠিত কপিলেশ্বর 
লিঙ্গ বর্তমান আছেন ও তাহার সন্নিধানে এক 
রমণীয় গুহা! আছে, যে বাক্তি সেই গুহায় 
প্রবেশ করে, তাহার পুনরায় গর্ভে প্রবেশ 
'করিতে হয় না। এইস্থানে অশ্বমেধফলদায়ক 
যজ্ঞোদ নামে কূপ আছে। এই কপিলেশরই 
অকারাদি প্বর্ণাত্বক দেই ওকারেশর স্বরূপ, 
কিন্তু মতন্তোদরীর উত্তরকলে যে নাধেশখর 
আছেন তিনি আমার স্বরূপ জানিবে। নাদে- 
শ্বরই পরম্রক্ম পরম গতি ও ছুঃখসংসার- 
মোচনের উতকষ্ট স্থান বলিয়া কীভিত হন। 
যখন সেই নাদেশবর লিঙ্গ দর্শনার্থে জাহ্নবী 
সমাগত হন, তখন তাহাকে মতগ্তোদরী 
কহিয়া থাকে, তথায় স্নান ব্তপুণ্যে সংঘটিত 
হয়। হে মহাদেবি! যখন মংস্তোদরী গঙ্গা 
পশ্চিমস্থিত কপিলেশ্বর লিঙ্গে সমাগত হন, 
তখন একশোগ ঘটিয়া থাকে, তাহা সচরাচর 
প্রাপ্ত হওয়৷ যায় না! কপিলেশ্বরের উত্তর- 
দিকে উদ্দালকেশ্বর লিঙ্গ আছেন, তাহাকে 
দর্শন করিলে পরম সিদ্ধিলাভ সকলেরই 
ম্ললভ। তাহার উত্তরে সর্বার্থসিদ্ধিদাতা 

বাঙ্ছলীশলিঙ্গ ও তদ্দক্ষিণে কৌন্তৃভেশ্বর লিল 
বত্তমান আছেন। এই কৌন্তভেশর লিঙ্গের 
অচ্চনায় মনুষ্য কদাপি রত্বরাশিশৃন্ত হয় না। 
ইহার দক্ষিণে শন্গুকর্ণেশ্বর লিঙ্গ, ইহাকে সেনা 
করিয়া অদ্যাপি সাধক পরম জ্ঞান লাভ করিয়া 

থাচ্ষে। কপিলেশ্বর সমীপে যে গুহা আছে, 
তাহার দ্বারদেশে অঘোল্পগর লিঙ্গ ও তহুভরে 
অধোব্তদ নামে অখ্বমেধযাগের ফলদাতা এক 
শুভ কূপ আছে। তথায় গর ও দমনেশ্বর 

নামক ছুইটী শুভ লিঙ্গ আছেন, ইহাদিগের 
আরাধনায় গর্গ ও দমন নামক মুনিদ্ধয় এই 
দেহে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন এবং এই লিঙ্গ. 
্বয়ের সেবায় বাঞ্কিতসিদ্ধি হইয়া! থাকে। 
তাহার দক্ষিণে রুদ্রাবাস নামে এক মহাকুণ্ড ও 
রুদ্রেত্বর লিঙ্গ আছেন, তাহাকে পুজা করিলে 

রুদ্রপুজার ফল লাভ হইয়া থাকে। 
'হ অপর্ণে! পুরর্ঘ ফল্তনীনক্ষত্রযুক্ত চতুর্দশীই 
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এই কুণ্ডে স্নানের অতি প্রশস্তকাল, তখন 
ন্নানে মহাফল হইয়৷ থাকে। মনুষ্য কদ্রকুণ্ডে 
নান করিয়া রুদ্রেশ্বরকে দেখিয়া বধায় তথায় 
মরিলেও রুদ্রলোক প্রাপ্ত হয়। তাহার নৈর্ঘত- 
কোণে মৃহালয়েশ্বর লিঙ্গ আছেন। তাঁহার 
সন্মুধে তননামক এক কৃপ, এইস্থানে শ্রাদ্ধ করিয়া 
মনুষ্য যি কুপে পিগুনিক্ষেপ করে, তাহা 
হইলে সেই ব্যক্তি ও তাহার একত্রিশ পুরুষ 
পর্য্যন্ত রুদ্রলোক প্রাপ্ত হয়। হেদেবি! এই 
স্থানে বৈতরণী নামে পশ্চিমমুদ্ধী এক দীঘিক। 
আছে, তথায় দ্নানে মানুষ নরকগামী হয় ন1। 
রুদ্রকুণ্ডের পশ্চিমে বৃহস্পতীশ্বর লিঙ্গ আনছেন, 
তাহাকে গুরুবার পুষ্যানক্ষত্র যোগে দেখিলে 
দিব্যবানী লাভ হই থাকে, রুদ্রাবাসের দক্ষিণে 
কামেখ্বর লিঙ্গ ও তাদ্ধার দক্ষিণে তন্নামক 
মহাকুপ্তু আছে, ইহাতে স্নান করিলে যাহা 
মনুষ্য চিন্তা করে, তাহাই সিদ্ধ হহয়! থাকে 
এবং তথায় চেত্রমাসের শুক্র ভ্রয়োধশীতে যাত্রা 
করিলে অভাষ্টসিদ্ধি হয়। কামেঙ্গর লিঙ্গের 
পশ্চিমদিকে নলকুবর লিঙ্গ ও তাহার সম্মুখে 
ধনধান্তসনদ্ধিদাতা এক পবিত্র কৃপ বত্রমান 

আছে। নলকুবরেখ্র লিঙ্গের পূর্ববিকে 
স্্যাচক্রমসেশ্বর নামে ছুই লিঙ্গ আছেন, 
তাহাদিগকে অর্চনা করিলে অজ্ঞানান্ধকার 

নষ্ট হইয়৷ যায়। তত্দক্ষিণভাগে অধ্বকেশ্বর 
লিঙ্গ আছেন, তাহাকে দেখিলে মোহ বিনষ্ট 

হইয়৷ থাকে । সেইস্থানে মহাসিদধিপ্রদ, সিদ্ধী- 
শ্বর নামক ও মগ্ডলেশ্বর পদপ্রদাত৷ মগ্ডলেশর 

নামধেয় লিঙ্গ আছেন। কামকুণ্ডের পূর্ধভাগে 
সমদ্ধিদাতা, চ্যবনেশর লিঙ্গ এবং তথায় রাজ. 
হুয়যজ্জছের ফলদাতা সনকেখর নামক লিঙ্গ 
আছেন, তাহার পশ্চান্ভীগেই যোগসিদ্ধিকর- 
সনৎকুমার লিঙ্গ এবং তাহার উত্তরে অশেষ 
জ্ঞানদাত। সনন্দেশ্বর লিঙ্গ আছেন। তাহার 
দক্ষিণে আহতীশ্বর নামক লিঙ্গ আছেন, 
তাহাকে দর্শন করিলে স্রোমফল প্রাপ্ত হওয়া 
যায়। তাহার দক্ষিণ পুণ্যজনক পঞ্শিখেশ্বরঞ্ 
লিঙ্গ আছেন। তাহার পশ্চিদেশে হুকৃত- 



€ ০৬ 

বর্ধক, যার্কণেয় ভুদ আছে। মানব সেই ভুদে 
সান করিলে শোকের কবল হইতে নিন্কৃতি 
লাভ করে। তাহাতে স্নান ও.দান অক্ষয়পুণ্য- 

প্রদ। তাহার উত্তরেই নিখিল সিদ্ধসনূহপুজিত 
কুণ্ডেগর নামক লিঙ্গ আছেন। পাশুপতমন্ত্রে 

“দীক্ষিত হইয়। দ্বাদশ বৎসর তপশ্রণ 
করিলে যে ফলপ্রাপ্ত হওয়৷ যায়, কুণ্ডেশ্বর 
দর্শনে মনুষ্য সেই ফললাভ করিতে সমর্থ 
হয়। মার্কগ্ডেয়হদের পূর্বদিকে শাগডিল্যশবর 
নামক লিঙ্গ “এবং তাহার পশ্চিমে চণ্ডেশ্বর- 
লিঙ্গ আছেন। ন্ৃধ্যোপরাগকালে " ন্লানাদি 
করিলে যে পাপ বিনষ্ট হয়, তাহাকে দর্শন 
করিলেও সেই পাপ নষ্ট হয়। কপালে- 
শ্বরের দক্ষিণে শ্রীক£ নামক কুণ্ড আছে, নর 
সেই কুণ্ডে অবগাহন করিলে, লক্ষ্মীর দয়ার 
দাতা হইয়া থাকে। সেই কুণ্ডের নিকটেই 
মহালক্ষ্মীশ্বর নামক লিঙ্গ আছেন, নর শ্রীক্- 
কুণ্ডে অবগাহন করিয়া তাহাকে দর্শন করিলে, 
দিব্যস্ত্রীগণ কর্তৃক চামর দ্বারা বীঙ্ছিত হয়। 
হুবুগণ যখন রমনীগণে পরিবুত হইয়া মহস্টো- 
দরীতে আগমন করেন, তখন তাহার! সেই 
স্থান দিয়া গমনাগমন করেন, তজ্জন/ তাহার 
নাম "ন্বর্গ্ধার”। সেই কুগ্ডের দক্গিণভাগে 
ব্রহ্বপদদায়ী লিঙ্গ আছেন এবং তথায় "গায়ন্রী- 
শ্বর' ও সাবিত্রীশ্বর নামে হুইটী লিঙ্গ আছেন। 
নরগণ সযত্বে তাহাদিগের পুজা করিবে। 
মত্ন্টোদরীর হুরম্য তটে সত)বতীশ্বরনামধেয়- 
লিঙ্গ এবং গায়ত্রীশ্বর ও সাবিত্রীশবরের পুর্বভাগে 
তপঃশ্রীবদ্ধকলিঙ্গ আছেন | লক্ষমীশ্বরের 
পুর্ববভাগে উগ্রেশ্বর নামক মহালিঙ্গ আছেন, 
মানব তাহার পূজা করিলে জাতিস্মর হয়। 
তাহার দক্ষিণে উগ্রকুণ্ড অবস্থিত। তাহাতে 
স্নানকরিলে কনখলতীর্ধে ন্লানাপেক্ষা অধিক 
হুকৃত লাভ হয়। সেই লিঙ্গের পশ্চিমে 
করবীরেশ্বর নামক লিঙ্গ আছেন, তাহাকে 
দর্শন করিলে রোগমুক্ত হওয়া যায়। তাহার 
ল্ব্যদিকে, পাপপ্রণোদন মরীটীস্বরলি্গ ও 
মরীচিকুণ্ড আছেন, এবং তাহারই পশ্চন্তাগে 

কাশীখণ্ড 

চনেশ্বরলিজ ও চত্দ্রকুণ্ড আছেন। ইন্তরেখবরের 
দক্ষিণে কর্কোটপুরক্ষরিণী আছে, তাহাতে জ্গান 
করিয়া কর্কোটেশ্বরকে দর্শন করিলে নাগ. 
সমুহের উপর আধিপত্/ লাভ হয়, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। তাহার পশ্চতাগে ব্রহ্মহত্যা- 
পাতকনাশক দমিচণ্ডীশ নামক লিঙ্গ আছেন। 
তাহার দক্ষিণে রুদ্রলোকফলদ মহাকুণড 
আছে, সেই কুণ্ডের পশ্চিমভাগেই অ্ীশ্বর 
নামক লিঙ্গ আছেন, তাহারই পূর্বদিকে অগ্নি- 
লোকদায়ী আগ্গের় কুণ্ড আছে। তাহার 
দক্ষিণে অপর একটী কুণ্ড আছে সেই কুণ্ডে 
স্নান করিলে, নর, পুর্ববপুরুষগণের সহিত 
মিলিত হইয়৷ স্বর্গে বাস করে। আহার পূর্বর- 
দিকে চন্রলোকফলপ্রদ বালচন্ধেশবর নামক 
লিঙ্গ আছেন। বালচন্ত্রেশখ্বরের চতুদ্দিকে 
প্রমথসমুহে পবিৰৃত ব্ছতর লিঙ্গ আছেন, 
সেই সকল লিঙ্গ দর্শন করিলে গ্রাণপত্য- 
পদপ্রাপ্ত হওয়৷ যায়। বালচণ্ডেরশ্বরের সমীপে 
পিতগণের একটা কূপ আছে, তাহাতে স্নান 
করিয়া পিগুদান করিলে সপ্তপুরুষের উদ্ধার 
হইয়া থাকে । সেই কুপের পূর্বদিকে বিশ্বের 
নামক অতি পবিত্র লিঙ্গ আছেন, বিশ্বেশবরের 
পূর্বদিকে বৃদ্ধকালেগ্বর লিঙ্গ আছেন, তাহারই 
স'মুখে সব্প্রকার রোগনাশক কালোদ নামে 
নুপ আছে, নারী বানর তাহার জল পান 
করিলে তাহাধিগের শতকোটাকলেও আর 
ইহ জগতে প্রত্যাবতন করিতে হয় না, মানব 
সেই জলপান করিলে জ্মবন্ধ হইতে বিনিন্ুক্ত 
হয়। সেই কুপে শৈবসমূহ যৎকিঞ্চিৎ দান 
করে, প্রলয়কালেও তাহার ক্ষয় হয় না। 
যাহারা সেই কৃপের সংস্কার করে, তাহার৷ 
কুদ্রলোকে নুখে বাস করে। কালেশ্বরের 
উত্তরভাগে দক্ষেখ্বর নামে লিঙ্গ আছেন, 
তাষ্টার অর্চনা করিলে সহঅ অপরাধ বিনষ্ট 
হয়। তীয় পুর্বভাগে মহাকালেখবর নামক 
মহালিঙ্গ এবং মহাকুণ্ডও আছে, সেই কুণ্ডে, 
্ানপুর্র্ক মহাকালেখবরের পুজ। করিলে এ? 
স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগতের পুজা কর! হয় 



শপ, 

জজ 

চা 

' দ্বাতা * শুকেশ্বরুলিঙগ অবস্থিত । 

সপ্তনবতিতম অধ্যায় 

প্রহার দক্ষিণে অন্তকেশ্বরলিঙ্গ দর্শন করিলে 
অস্তক হইতে ভয় থাকে না। তাহার দক্ষিণ. 
দিকে হস্তিপালেশ্বর নামে বিখ্যাত লিঙ্গ 
আছেন, তাহাকে দর্শন করিলে হগ্ডিদানজন্ 
পুগ্যপ্রাপ্তি হয়। তথায় এঁরাবতেশ্বর লিল 
এবং প্ররাবত কুণ্ড আছে, সেই লিঙ্গের পুঁজ 
করিলে ধন ধান্ত সম্পত্তিলাভ হয়। তাহার 
দৃক্ষিণে কল্যাণপ্রদ মালতীশ্বরলিঙ্গ অবস্থিত । 
হস্তীপালেশ্বরের উত্তরভাগে বিজয়দাতা৷ জয়ন্তের 
লিঙ্গ আছেন । মহাকালবুণ্ডের উত্তরে 
বন্দীন্বর নামক লিঙ্গ আছেন এবং মেই স্থানেই 
মহাপাপাপনোদন বিখ্যাত বন্দিকুণ্ড আছে। 

তাহাতে অবগাহন, দান এবং শ্রাদ্ধ করিলে 

অক্ষয় স্কৃতপ্রাপ্তি হয় । সেই স্থানেই 
ধ্স্তরীশ্বরলি্গ এবং তন্রামধের় একটী কৃণ্ড 
আছে, ট্র লিঙ্গের নাম তুনেশর ও সেই বুণ্ড 
বৈদ্যেশ্বর বলিয়া অভিহিত। ও কুণ্ডে ধন্বস্তরি, 

আরোগ্যকর অমৃতময় মহৌষধ সকল নিক্ষেপ 
করিয়াছেন; প্র কুণ্ডে স্তন ও সেই লিঙ্গ 
বিলোকন করিলে উংৎকট পাপসমুহ ও সর্ব- 
প্রকার ব্যাধি বিনষ্ট হয়। তাহার উত্তরে 
সর্্ঘরোগোপশমকারী হলীশেশবরলিঙ্গ আছেন। 
তুঙ্গেশ্বরের দক্ষিণভাগে শ্রেরস্কর শিবেখবরলিস 
আছেন। তাহার দক্ষিণে জমদর্গীশ্বর নামক 
মঙ্গলময় লিঙ্গ আছেন। তদীয় পশ্চিমভাগে 
ভৈরবকূপ এবং ভৈরবেশ্বর নামক লিঙ্গ আছেন, 
রই কুপের সলিল পান করিলে সর্বাযাগের 
ফল প্রাপ্তি হয়। তাঞ্ধীর পশিমে যোগসিদ্ধি- 

ভাহার 

নৈর্ধতদেশে বিমলোদক নামে কুপ এবং 
' ব্যাসেশ্বরলিঙগ অবস্থিত। সেই কৃপে স্নানপূর্কাক 
দেব এবং পিতুগণের তর্পণ করিলে সন্্বপ্রকার 
অভিলধিত প্রাপ্তি হয়। ব্যাসতীর্থের পশ্চিমে 
তঘটাকর্ণহৃদ আছে। সেই হ্রদে ম্বান কণ্ুত 
ব্যাসেশখবর দর্শন করিয়৷ কুদেশে মরিলেও 
কাশীমরণফল প্রাপ্ত হওয়৷ যায়। ঘঘণ্টাকর্ণ- 

ও 9দের নিকটে, পঞ্চুড়৷ নামক এক অপ্দরা- 
' সরোবর আছে। সেই জরোবরে গান 

৪১৭ 

করিয়। তরমীশ্বর নামক লিঙ্গি বিলোকম করিলে 
নর স্বর্গলোকে গমন করে এবং পঞ্চচড়ার 
প্রণয়পাত্র হয়। সেই সরসীর দক্ষিণে 
সর্বপ্রকার জাড্যশান্তিকর গৌরীকুপ আছে। 
পণ্চুড়ার উত্তরে অশোকতীর্থ আছে, তাহার 
উত্তরে মহাপাপহারী-মন্দাকিনীতীর্থ, এই তীর্থ 
্বর্গলোকেও মহাপুণ্যপ্রদ বলিয়া কীন্তিত, 
মত্যলোকের ত কথাই নাই। তাহার 
উত্তরে ক্ষেত্র-মধ্যস্থলে শয়ান, মধ্যমেশখ্বর 
লিঙ্গ বিরাজিত, চৈত্রমাসীয় *মশোকাষ্টমীতে 
সেই স্থানে জাগরণ করিলে কখনও শোক- 
কবলিত হইতে হয় না এবং সর্বদাই 
আনন্দঘুক্ত থাকে। হুকৃতিপ্রদ এই মধ্যমেস্বর-. 
লিঙ্গের ক্ষেত্রের পরিমাণ চতুর্দিকে এক 

ক্রোশ্/ পিতুলোকেৌটা সর্বদা এই বথা 
বলেন যে, “আমাদিগের কুলোৎপন্ন কেহ কি 
চিকসং্যমপুর্বক মন্দাকিনীতীথে স্নান করিয়। 
বিপ্রি যতি শৈবণকে ভোজন করাইবে ?” 
মানব, মন্দাকিনীতির্ঘে মান করিয়া! মধ্যমে- 
শ্বরকে দর্শন করিলে একবিংশত্বিপুরুষসহ চির- 
কাল রুদ্রলোকে বাম করিতে সমর্থ হয়। 
মধ্যমেশ্বরের দক্ষিণভাগে, বিশ্বদেবেশ্বরনা মধেয 
পৰিত্রলিঙ্গ অবস্থিত, তাহার অর্চনা করিলে 
ত্রয়োদশ বিশ্বদেব অর্চিত হন, তাহার পূর্বদিকে 
মহাবীরত্বদাতা৷ বীরভদ্রেশ্বর মামক লিঙ্গ আছেন, 
তাহার দক্ষিণাংশে ম্নলদারিনী ভদ্রকালী 
আছেন এবং তথায় অতিমাত্র কল্যাণদায়ক 
তদ্রকালহুদ আছে। সেই হ্রদের পূর্বদিকে 
পরম জ্ঞানপ্রদ আপন্তন্েশ্বরলিঙ্গ বর্তমান; 
তাহার উত্তরে পুণ্যকৃপ এবং পুণ্যকূপের উত্তরে 

হুদ, সেই হ্রদের পশ্চিমে শৌনকেখর 
নামক লিঙ্গ আছেন, শৌনকহুদে অবগাহন 
করিয়া! শৌনকেন্বর দর্শন করিলে, উত্তম বুদ্ধি 
ও নৃত্যুভয়হারী দিব্যজ্ঞান লাভ হইয়৷ থাকে। 
ভাহার দক্ষিণে তির্ধ্গৃযোনি হইতে পরিত্রাণ 
কারক এক লিঙ্গঈ,আল্ছন; তাহার নাম 
জন্বকেশ্বর। তাহার উত্তর গানবিদ্যাপ্রণী 
মতঙ্গেশখ্বরলিঙ্গ ) ইহার বায়কোশে মুনিগণ- 
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প্রতিষিত বহুতর লিঙ্গ আছেন, তাহারা সকলেই 
সিদ্িপ্রদ। মতলেশ্বরে দক্ষিণভাগে অবস্থিত 
ব্রহ্মতারেশ্বর লিঙ্গকে দর্শন করিলে, কখন অপ- 
মৃত্যুর ভয় থাকে না। নিকটেই বহুতর 
পিতৃলি্গ ও আজ্যপেশ্বর নামক এক লিঙ্গ 
আছেন, ধাহাদের সেবা করিলে পিতগণ পরম 
গ্রীতিলভ করেন। তাহার দক্ষিণেই বহুতর 
সিদ্ধগণের আবাসস্থান সিদ্ধরূপ , তথায় বায়ু- 
রূপধারী ও হৃর্ধ্যকিরণগামী সিদ্ধগণ-প্রতিষ্ঠিত 
যে সিদ্ধে্বর প্লামক লিঙ্গ আছেন, তাহাকে 
দর্শন করিবামত্র সমস্ত সিদ্ধিলাভ করা যায়। 
তাহার পশ্চিমে সিদ্ধবাপী, যথায় স্নান ও 
ফাহার জল পান করিলেও সিদ্ধি লাভ হয়। 
ইহার পূর্নে্ব যে ব্যাঘেশ্বরলিঙ্গ 'আছেন, তাঁহাকে 
দর্শন করিলে ব্যান্র বা, €ণৌরভয় থাকে না। 
তাহার দক্ষিণে জ্যোষ্টস্থান্তীর্থে সর্দহিদ্দিপ্রদ 
জ্ষ্েশ্বর লিগ আছেন। আনন্দনিলয় প্রহ- 
সিতেশখ্বর নামক লিঙ্গ ; তাহার দক্ষিণে স্থাপিত। 
ভীহার উত্তরে নিবাসেশ্বর লিঙ্গ ; ইহার প্রসাদে 
কাশীবাস সফল হয়। নিকটেই চতুঃসমুদ্রকুপ ; 
এই স্থানে স্নান করিলে অব্িল্নানের ফললাভ 
হয়। সেই স্থানেই জ্যেষ্টপদপ্রদা জ্যেষ্ট 
দেবী আছেন। চণ্তীশ্বর নামক লিঙ্গ ব্যাল্ে- 
শ্বরের দক্ষিণে অবস্থিত; তাহার উত্তরে পিত- 
লোক-ল্রীতিপ্রদ দণ্ডখাত সরোবর । তথায় 
গ্রহণানন্তর ম্লান করিলে অতিশয় পুণ্যফল 

লাভ হয়, সেই স্থানেই জৈগীষব্যেশ্বরলিঙ্গবিশিষ্ট 
জৈনীষব্যগুহ1; তথায় ত্রিরাত্র উপবাস করিলে 
নিশ্বল জ্ঞান লাভ হয়। তাহার পশ্গতে 
মহাপুণ্যদ্ দেবলেশ্বর লিঙ্গ, তৎসমীপেই 
শতবর্ধ পরমায়ূপ্রদ শতকালেশ্বর লিঙ্গ ; ইহারই 
আবির্ভাব জন্য ভগবান্ মহেশ্বর শতবধ অপেক্ষা 
করিয়াছিলেন। ইহার দক্ষিণে শাতাতপেশ্বর 
লিঙ্গ, ইনি মহাজপের ফল প্রদান করেন। 
ইহার পশ্চিমদিকে মহাফলের হেতু ন্বরূপ 
হেতুকেশ্বর : তাহার দক্ষিণে মহাজ্ঞানবিধায়ক 
অক্ষপাদেশ্বর । তাহ'রই.- সম্মুখে পুণ্যোদক 
নামক কূপ এবং কলাদেশখগ ।প্ আছেপ 

কাশীখ গু । 

সেই কৃপে স্বানান্তে কণাদেশ্বর লিঙ্গ দর্শন 
করিলে কখন ধন-ধান্হীন হয় না। তাহার 
দক্ষিণে ভূতীশ্বর নামক লিঙ্গ, ইনি সাধুগণের 
ভুতিবৃদ্ধি করেন। তাহার পশ্চিমে পাপক্ষ়- 

কারী আল্লাটীশ্বর লিঙ্গ ও তাহার পুর্বদিকে 
সন্দকামপ্রদ দুর্ব্বাসেশ্বর লিঙ্গ বর্তমান আছেন। 
তাহার দ'ক্ষণে সর্্বপাপধ্বংসকারক ভারভুতে- 

শ্বরলি। ন্যাসেশ্বরের পুন্বদিকে মহাজ্ঞান- 
ব্ধায়ক শঙ্খেপ্রর ও লিখিতেশ্র নামক লিজছয় 
প্রতিষ্ঠিত আছেন। মানবগণ ভক্তি পূর্বক 
তাহাদিগকে দেখিবেন। একবার মাত্র বিশ্বে. 
শ্বরকে দর্শন করিলে নিষ্টাপুর্বক পাশুপতব্রত- 
উদযাপনের ফল হয়। যোগক্ঞানবিধায়ক অব. 

ধৃতেশ্বরলিঙ্গ ও সর্ববপাপহারী অবধূত তীর্থ 
বিখেশ্বরের ঈশান কোণে অবস্থিত। পশু- 
পাশমোচনকারী পশুপতীশ্বর লিঙ্গ অবধূতে- 
শ্বরের পূর্বদিকে স্থাপিত । মহাভিলফিতপ্রদ 
গোভিলেশ্বর লিঙ্গ তাহার দক্ষিণে ও বিদ্যাধর- 
পদবিধায়ক জীমুতবাহনেশ্বর তাহার পণ্চানভাগে 
স্থাপিত। পঞ্চনদে ময়ুরার্ক ও গভস্তীশ্বর লিঙ্গ 
আছেন। তাহার উত্তরে অবস্থিত দধিকল্প 
হুদ নামে মহাকৃপে স্নান করিয়া গভস্তীশ্বর 
দর্শন অতি দুর্লভ; দধিকল্পেশ্বর নামক লিঙ্গ 
সাহার উত্তরে অবস্থিত, এই লিঙ্গ দর্শনে মানব 
ক্লান্ত পধ্যস্ত শিবলোক প্রাপ্ত হয়। গভস্তী- 
শ্বরের দক্ষিণ ভাগে যে শিবালয়া মন্গলা গৌরী 
আছেন, তাহার উদ্দেশে ব্রাহ্মণদম্পতীকে 
ভোজন করাইয়! যথাশক্তি ভূষিত করিলে অক্ষয় 
পুণ্য লাভ হয় এবং তাহাকে বেষ্টন করিলে, 
ভূমণ্ুলপ্রবক্ষিণের ফল প্রাপ্ত হওয়া যাক । 
মঙ্গলা গৌরীর জমীপে মুখপ্রেক্ষেশ্বর লিঙ্গের 
উত্তরে বদনপ্রেক্ষণ! নায়ী দেবী ও তৃ্রীশ্বর এবং 
বৃত্রেখর নামক লিঙগছয় প্রতিষ্ঠিত আছেন, 
্রাহাদিগকে দর্শন করিলে স্বর্ণের সহিত 
ভমিদানের ফল ও সর্ববসিদ্ধি লাভ হয়। শুভ- 
প্র চচ্চিকা দেবী তাহাদের উত্তরে অবস্থিতা, 
ইস্ঠার সম্মুখে শাভিবিধায়ক রেবতেশ্বর লিঙ্গ 
ত্রাহার সমীপে শুভপ্রদ পঞ্চদেশ্বর লিখ 



সপ্তনবতিতষ অধ্যায়! 

প্রতিষ্ঠিত আছেন। মঙ্গলা গৌরীর পশ্চিমে 
মঙ্লোদ নামক মহাকৃপ, তাহারই সমীপে 
উপমন্যুপ্রতিষ্ঠিত শুভ মহালিঙ্গ আছেন । 
ব্যাস্রপাদেশ্বর নামক ব্যান্রভীতিহারী লিঙ্গ 
তাহারই পশ্চান্ভাগে অবস্থিত। পাগহারী 
শশাঙ্গেশ্বর লিঙ্গ গভস্তীগ্বরের নৈঝ'তে স্থাপিত । 
চৈত্ররথেশ্বর লিঙ্গ তাহারই পশ্চিমদ্দিকে 
স্থাপিত, ইনি দিব্য গতি প্রদান করেন। মহা- 
পাপহারী জৈমিনীশ্বর লিঙ্গ রেবতেশ্বরের 
পশ্চিমে অবস্থিত। মুনিগণপ্রতিষ্ঠিত আরও 
বহুতর লিঙ্গ সেই স্থানেই বিদ্যমান আছেন । 
ইহার বায়কোণে রাক্ষসয়হারী রাবণেখর 
লিঙ্গ, বরাহেশ্বর, খাগুব্যে্র, প্রচণ্ডেখর, 

যোগেশ্বর, ধাতেশ্বর ইহারা রাবণেশ্বর হইতে 
ত্রমাথয়ে দক্ষিণ ধিকে অবস্থিত। ধাতেশ্বরের 
পুরোভাগে মোমেখর এবৎ সোমেশ্বরের নৈধত- 

কোণে হ্বব্ণপ্রদা কনকেশ্বর লিঙ্গ বিরাজ 
করিতেছেন। তাহার উত্তরভাগে পাগুব- 
দিগের স্থাপিত পঞ্চ লিঙ্গ রহিয়াছেন, পাহাদের 
দর্শনমাত্রে সাধুগণ পরমানন্দিত হইয়া থাকেন। 
তাহাদের সম্মুখভাগে সম্গভেখর ও পশ্চিমে 
খেতেগর লিঙ্গ বিরাজ করিতেছেন। শ্বেতে: 
শ্বরের পশ্চাতে কলসেগর আছেন, ধাহাকে 

দেখিলে কালতয় থাকে না, যৎকালে শ্বেতকেতু 
কালবন্ধনে পড়িয়াছিলেন, তখনই কলস হইতে 
&ঁ লিঙ্গের আবির্ভাব হয়। তহুত্তরে পাপ- 
নার্শক চিত্রগ্ুপ্তেশ্ররলি্গ এবং তাহারই পশ্চাং 
ভাগে বহু ফলদায়ী [টের লিঙ্গ বিরাজিত 
আছেন । কলসেখরের দক্ষিণে অবস্থিত গ্রহে- 
শ্বরলিক্গকে দর্শন করিলে জীবের সকল গ্রহ- 
বাধ! দূর হইয়। থাকে । চিত্রগুপ্তে্রণিজগের 
পশ্চাতে যদৃচ্ছেরলিঙ্গ রৃহিয়াছেন, উহাকে 
দেধিলে সর্ধ্ফল লাত হয়। গ্রহেশ্বরের দক্ষিণে 
উতথ্য বামদেবেশ্বর এবং তদ্দক্ষিণে কম্বলেনর 
ও অনৃতেশ্বর নামক লিঙ্গদ্বয় বিরাজ করিতে. 

এবং সেই স্থানেই এক বিশুদ্ধলিল্গ 
, তিনি নলকুবরের নিকট পুজা! পাইয়া- 

ছিলেন। তদ্দক্ষিণে মণ্িকণিকের ও পলিতে- 

৪১৯ 

শ্বরলিঙ্গ রহিয়াছেন এবং সেই স্থানেই 
জরাহরেশ্বর পশ্চানভাগে পাপনাশন লিঙ্গ 
রহিয়াছেন, তংপশ্চিমে নির্ভরেশ্বর লিঙ্গ 
আছেন, এ লিঙ্গের নৈধত কোণে 
পিতামহেশ্বরলিঙ্গ ও পিতামহজোতিকাতীর্ঘ 
আছে; যে তাথে শ্রাদ্ধকারধা ব্ছ ফলদায়ক 
হুইয়া থাকে। তাহার দক্ষিণে বরুণেশ্বর 
ও তদদক্ষিণে বাণেশ্বরনাম। লিঙ্গ বিরাজ করিতে 
ছেন, পিতামহনোতিকাতে সিদ্বিপ্রদ ু ম্মাণ্ডে- 
শ্বর, তংপুর্বণিকে রাক্ষষেশ্বর ও & তদক্ষিণতাগে 
গলেশরনামা লিঙ্গ বিরাজ করিতেছেন । 
তাহার উত্তরে বহুবিধ নিমগেখবরলিঙ্গের অধি- 
টান আছে! সেই স্থানেই বৈবস্বতেশ্বরলিঙ্গ 
আছেন, ধাহার দর্শক্ন জীবের যমলোকগমন 
নিবার্দি হয়। তৎপইচাতে অন্িতীখ্রলিঙ্গ 
ও াহার সম্মুখে চক্রেখ্বরনামা লিঙ্গ বিরাজ 
করিতেছেন। তাঁহার সম্মুথেই কালবেশর 
লিঙ্গ রহিয়াছেন, যিনি নিজদেহের ছায়া 
দেখাইয়া জীবগণের বিশ্বাস উৎপাদন করিয়। 
থাকেন। আহার সম্মুখে গতারকেশ্বর ও 
তারকেশ্বরের সম্মুখে ব্ব্ণভারদেশ্বর, উত্তরে 
মরুত্ডেখ্বর ও মরুতেখরের সম্মুথে শক্রেশ্বর 
লিঙ্গ বিরাজ করিতে ছেন। শত্রেত্রের দক্ষিণে 
রম্তেশবর ও সেই স্থানেই শশীগরলিঙগ বিরাজিত 
আছেন। তছ্ভরে লোকপালেশ্বর এ েই 
স্থানে নাগ, যক্ষ, গন্ধর্কা, কিমনর, অগ্গরা ও 
দেবষিদিগের স্থাপিত মিদ্িপ্রদ অনেক লিঙ্গ 
রহিয়াছেন। শত্রশ্বরর দক্ষিণে পাপাপহ 
ফাল্গনেশ্বর ও উত্তরে শুভপ্রদ পাগুপতেশ্বরের 
লিঙ্গ রহিয়াছেন। এ& লিঙ্গের পশিমে সমুদ্রে- 
শ্বর, তহ্ন্তরে ঈশানেশ্বর ও তাঁহারই পূর্বদিকে 
লা্লীশ্বরলিঙ্গ রহিয়াছেন, ধাহাকে দেখিলে 
জীবগণ সর্বসিদ্ধিসম্পন্ন হইয়! থাকে। যাহারা 
রাগছ্েষাদি পরীহার করিয়া তাহার পুজায় 

মুন দেয়, তাহারা সর্নসিদ্ধিদম্পন হয় এবং 
তাহাদিগকে মানব শ্বলিক়া গণ্য ন! করিয়া, 
আমি নির্বাণপদ প্রদান করিয়৷ থাকি। 
আর প্র লাঙ্গলীবরে মধুপিঙ্গ ও শ্বেত 
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নামক তাপমঘ্য়কে এই দেহে দিদ্ধি প্রদান 
. করিয়াছিলাম। উহারই নিকটে কপিলেশ্বর ও 

নকুলীশ্বর বিরাজ করিতেছেন এক. তাহার 
সমীপেই শ্রীতিকেশ্বরলিঙ্গ রহিয়াছেন। প্র 

[ লিঙ্গ আমার অত্যন্ত শ্রীতিকর বলিয়া এ 
+ * স্থানে যে ব্যক্তি একটামাত্র উপবান করে, সে 
১ শতবর্যাধিক উপনাসের কল পাইয়া থাকে। 

যেব্যক্তি মদীয় পর্্দদিবমে উপবাসী থাকিয়া 
এ শ্রীতিকেশ্বরে রাত্রিজাখরণ করে, আমি 
তাহাকে অন্থুচর করিয়। থাঁকি। যাহারা উহ!* 
রই দক্ষিণে অবস্থিত গশুভোদকপুক্ধরিণীর জল 
পান করে, তাহাদের আর সংসারধাতনা ভোগ 
করিতে হয় না। উহারই পশ্চিমভাগে দণ্ড- 
পাণি দেব কাশীরক্ষক হ ইয়া অবস্থান করিতে- 
ছেন এবং উহার পূর্বদিকে" তারেখর, দক্ষিণে 
কালেশ্বর ও উত্তরে নম্মীশ্বরলিঙ্গ বিরাজ করিতে 
ছেন। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাপৃত-জ্দয়ে & পুক্ষরি- 
নীর জলপান করে, তাহার জদয়মধ্যে পুর্োক্ত 

.লিঙত্রয় বিরাঞ্জিত থাকেন, হুতরাৎ এ জল 
যাহার্দিগ কর্তৃক প্রীত হয়; তাহারাই কৃতকৃত্য 

, হুইয়া থাকে। অবিমুক্তেশ্বরের জিধানে 
' মোক্ষেখ্রলিঙ্গের দর্শনে মোক্ষলাভ হয়। 
-* তীছার উত্তরভাগে দয়াময় করণেশ্বরলিগ 

আছেন, তাহার পূর্বদিকে স্বরণক্ষেশ্বরলি্গ 
আছেন,সেই স্বর্ণাঞক্ষে্রের উত্তরদিকে জ্ঞানদে- 
শ্বরলি্গ ও সৌভাগ্য-গৌরী রহিয়াছেন, 
ধাহাকে পুজ! করিলে জীবের পরম সৌভাগ্য 
লাভ হইয়া থাকে। বিশ্বেখরের দক্ষিণভাগে 
প্রতিষ্ঠিত নিকুত্তেশখরলিঙ্গের পুজা করিলে 
ক্ষেত্রবাসী ব্যক্তির ক্ষেত্রমঙ্গল লাভ হয়। 
তাহারই পশ্চাতে দেব বিদ্বনায়ক রহিয়াছেন, 
চতুর্ধাতে বিশেষ যত্বে তীহাকে পুজা করিলে 
সকল বিদ্ধ দূর হয়। নিকুতেখরের অগ্নিকোণে 
ভগবান্ বির্ূপাক্ষেশ্বর অবস্থানপুর্ববক লোকের 
সিদ্ধিপ্রদান করিতেছেন তাহার দক্ষিণে প্রতি" 
ঠিত. শুক্রে্বরলিঙগের উপাসনায় পুত্রপৌত্রাদি 

হয়। শুক্রকুপের জলে স্গাত ব্যক্তি 
যক্রের ফল পাইয়া থাকে । তীহারই 

পশ্চিম ভাগে ভবানীপ্রতিষিত লিদগ্বয় ভক্তা- 
ভিলাষ পুর্ণ করত বিরাজ করিতেছেন! গুত্রে- 
শ্বরের পুর্ববিকেই অলকেশ্বরলিঙ্গের পুজায় 
বিশেষ ফল পাওয়া যায়। তথায় মদালসেশ্বর 
ও গণেশ্বরেখ্বর নামক লিঙ্গঘয় বিরাজিত 

আছেন। শ্রীরামচন্দ দশাননকে নিপাতিত 
করিয়া এঁ উপরোক্ত লিঙ্গস্থাপন করেন, উহার 
দর্শনে সকল বিদ্ব দূর হয়, সকল প্রকার দিদ্ধি' 
লাভ হয়, ব্রম্মহত্যাদি পাপ হইতেও মুক্ত 
হওয়া যায়। প্রস্থানে জীবগণ অপর একটা 
পুণাদায়ক ত্রিপ্রান্তকলিঙ্গের উপাসনা করিয়া - 
থাকেন। আহার পশ্চিমে ঘত্তাত্রেয়েখর ও 
তাহার দক্ষিণে হরিকেশেখর ও গ্রোকর্ণেশ্বর 
নামক লিদয় বিরাজ করিতেছেন! তাহার 

সমীপে এক সরোবর ও সেই পাপাপহ 
সরোবরের পশ্চাতে প্রবেখরনামক লিঙ্গ বিরা- 
জিত আছেন। তাহার নিকটে প্রবণ, এ 
কুণ্ডে তর্গণ করিলে পিতৃগণ পরম সন্তোষ 
প্রাপ্ত হন। পৈশাচপদনাশক পিশাচেশ্বরলি 
তাহারই উত্তরে প্রতিষ্ঠিত। দক্ষিণে পিত্রী্বর 
লিঙ্গ, ্াহার সমীপে পিতৃকুণ্ড আছেন, ঘথায় 

পিণ্ড পাইলে পরম শ্রীত হইয়৷ 
খাকেন। প্রবেশ্বরের নিকটে তারেখ্রলিঙ্ন 
আছেন, ভাহাকেই বৈদ্যনাথ বলিয়া থাকে। 
হার সম্মুখেই প্রিয়রতেশ্বর নামক লিঙ্গ 
স্থাপিত আছেন, তাহার দক্ষিণে মুচুকুন্দেখর, 
তাহার পার্শে গৌতমেস্বর, ভাহার পশ্চিম 

ভদ্রেখর, দক্ষিণে পয্রনঙ্গীখরলিঙ্গ বিরাজিত 
আছেন এবং উহারই সম্মুখে ব্রহ্গেশ্বর, তাহার 
ঈশানকোণে পর্জ্ন্তেশ্বরলিগ, তাহার পূর্বদিকে 
নহষেশরলিঙ্গ স্থপিত আছেন। সম্মুধে বিশা- 
লাক্ষী এবং বিশালাক্ষীশ্বর বিরাজ করিতেছেন ? 
তাহার "ফুঁণে জরাসন্ধেশ্বর লিঙ্গের দর্শন 
করিয়। জরমুক্ত হইয়। থাকে। তাহার সম্মুখে 
হিরণ্যাক্ষেশ্বর, পশ্চিমে গয়াদীশ্বর, পুর্ববভাগে 
ভনীরথেশ্বর ও তাহার সম্মুখে দিলীপেশ্বর 
নামক শিবলিঙ্গ স্থাপিত আছেন। তরঙ্গে 
শ্বরের পশ্চিমে অবস্থিত কুণ্ডে গান করিয়া 
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[ত্য লিঙ্গের দর্শনে পরম অভীষ্টলাভ হইয়। 
থাকে। তথায় বিশ্বান্ন এক লিঙ্গ স্থাপন 
করিরাছেন, তাহার পুর্র্বভাগে মুণ্ডেখর, দক্ষিণে 
বিধীশ্বর, তদ্দক্ষিণে বাঁজিমেধেশ্বরলিঙ্গ বিরাজ 
করিতেছেন। দশাশ্বমেধে স্নাত ব্যক্তিকতক 
তিনি অবলোকিত হইলে তাহাকে দশটা অশ্ব 
মেধ্যজ্ঞের ফল দিয়া থাকেন। আহার উত্তর- 
ভাগে মাততীর্থ রহিয়াছেন, তথায় যে কেহ 
স্নান করে, মাঙ্গ্ণ তছ্পরি প্রসন্ন হইয়া 
তাহার অভীষ্ট নকল নিদ্ধ করিয়া জঠরধন্রণা 
দূর করিয়া থাকেন। তপীয় কুণ্ডের দক্ষিণ- 
ভাগে মহালিঙগ পম্পদন্তেখর গিরাজিত আছেন, 
তাহার অগ্নিকোণে দেবধিগণের স্থাপিত বহুতর 
লিঙ্গ আনে, যাহার! পুষ্পদন্তেশ্বরের দক্ষিণ- 
স্থিত সিন্ধীশ্বরলিঙ্গের পণেপচারে অর্চনা করে, 
তাহারা স্বপ্নে সিদ্ধযাদেশ প্রাপ্ত হয়। হবি 

শ্ন্দেশ্বরের সেবাকারী বাঞ্তি রাজা হইয়া থাকে, 
তাহার পশিমে নৈধণতের, তাহার দক্ষিণে 
অঙ্জিরসেশ্বর, তন্দক্ষিণে গে'মেখ্বর, তদ্দকিণে 
চিত্রাঙ্গেশ্বর এবং তন্দক্ষিণে কেদারেশর লিঙ্গ 

রহিয়াছেন,বাহার দর্শন করিয়াও জীব শিবান্ুচর 
হইয়া থাকে । চন্দবংশীয় ও শ্ব্যবংশীর রাজা: 
কেদারেশ্বরের দর্ষিণভাগে বহুত্তর লিঙ্গই 
স্থাপিত করিয়াছেন। লোলার্নের দক্ষিণে অব- 
স্থিত আশাবিনায়ক লিঙ্গের ধর্শনমাত্রে জীবের 
আশ। পুর্ণ হইর়। থাকে । তৎপশ্চিমে বফল- 
প্রদ করন্ধমেখবর লিঙ্গ রহিয়াছেন। তংপশ্চিমে 

ম্হাহুর্গ| বিরাজ কল্তিতেছেন, যিনি ভক্তের 
দুর্গত্তি দূর করিয়া থাকেন। তন্দক্ষিণে শুদে- 
শ্বর লিঙ্গ আছেন, শুক্ষানদীর সলিলে তাহার 
অর্চনা হইয়া থাকে । তাহার পশ্চিমে জনকে 
'শ্বর উত্তরে শঙ্কৃকর্ণেশবর এবং পুর্র্বদিকে পিদ্ধি- 
দাতা মহালিদ্বীশ্বরলিঙ্গ স্থাপিত আছেন। 
সিদ্ধিকুণ্ডে স্বাত ব্যক্তিকতৃক গর লিঙ্গ অগ্ুলো- 
কিন্ত হইলে তাহাকে জর্নমবিধসিদ্ধি প্রদান 
করিয়া থাকেন। বাড়ব্যনাম! লিঙ্গ শঙ্কুকর্ণে- 
শ্বরের বাসুকোণে আছেন, তাহার অগ্রভাগে 
বিভাগ্েঙ্বর, উত্তরে কহোলেশ্বর এবং কহোলে. 

১২ 

শ্বরের সন্মুখেই ছ্বারেশ্বরালি ও ছারেশবরী' 
শক্তি বিরাজ করিতেছেন ; তদারাধক ব্যক্তিরা 
ক্ষেত্রবাসদনিত দিদ্ধিগাভ করিয়া থাকে। 
তথায়ই বিবিধ অস্ত্রধারণপূর্বক নানারপ- 
ধারী প্রমথের৷ অবস্থান করিয়া কাশীর 
রক্ষা! করিতেছে এবৎ তথায় কাত্যায়নেশ্বর গু 

হরিণীথর নামক লিঙ্গ রহিয়াছেন। কাত্যা- 
য়নেশ্বরের পণশ্গতে জাঙগলেশ্বর, তৎপশ্চাতে 
নুকৃটেখ্রলিজ স্থাপিত রহিয়।ছেন, যে ব্যক্তি 
তথাকার মুনুটকৃণ্ডে সান ঞ্করিয়া একমাত্র 

মুক্টেশরলিগকে অবলোকন করে, তাহার 
সর্বলিঙ্গযাত্রার ফল হইয়া থাকে, এ স্থানে 
খোগাভ্যাস বা তপস্যা করিলে পরম সিদ্ধিলাত 
হয়। হে প্রিয়ে! স্থানে সিদ্ধিপ্রদ শত- 
সহত্র লিঙ্গ বিরাজ ঝর্জরতেছেন বলিয়৷ কাশী-. 
মধোশ্টি স্থান আমার অতি প্রীতিদায়ক এবং 
তত্রত্য মতপ্রিয় পঞ্চায়তনে আমি সৃষ্টি স্থিতি 
ও প্রলয় সকল সময়েই অবস্থান করিয়। থাকি। 
হে দেখি! যে ব্যঞ্তি এই বিষয় অবগত 
আছে, পাপরাশি কদাচ তাহার পাড়াদায়ক 
হয় না; ইহ] আমি সত্য করিয়া বলিতেছি, 
যাহাদের শিবলোকে আঙিবার অভিলাষ আছে, 
তাহ।দের সম্মতোভাবে তথাম্ন গমন করা! 

কততব্য। আমি তোমাকে সংক্ষেপে যে সকল 
লিঙ্গের কথা বলিলাম, ইহাদিগের মধ্যে কত- 
গুলি লিঙ্গের ছুই তিনবার করিস প্রতিষ্টা 
হইয়াছে, সে কথা আর বলিলাম ন! সত্য, 
কিন্তু সেই সকল নামে তাহাদের পুজ। করাও 
অবশ্য কর্তবা। এই সকল লিন, কৃপ, বাপী 
ও কুগ্ডাদি যাহা আমার নিকট শ্রবণ করিলে, 

সুকুতীদিগের এই সকলের উপর শ্রদ্ধাবান্ 
হওয়া বিধেয়। ইহাদের অবলোকনে ও এই" 
সকল কৃপাদিতে ন্নানে উত্তরোত্তর সমধিক 
ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায়। কাশীতে যে সকল 
লিঙ্গ, কূপ, সরোবর, বাপী বা দেবমুত্তি আছে, 
কেহই ভাহার গ্রণনা করিয়া উঠিতে পারে 
না। অন্ত স্থানের দেবগণ অপেক্ষা কান্থন্থ 
তৃণাদিও পরম শ্রেষ্ঠ, কারণ ইহাদের আর 



হই: কাশখণড। 

 জগ্মাইতে হয় না। কাণীই সর্ন্বলিময়ী ও 
 জর্ধতীর্ঘময়ী ;) কাণীকে দর্শন করিলে স্বর্গ- 
লোকে বাস হয় এবং চরমকালে সেবা করিলে 
নির্বাণপদ লাভ হয়। হে প্রিয়ে! আমি 
বছতর যোগসাধনে তোমায় প্রিয়তমারুপে 

লাভ করিয়াছি, কিন্তু হুখের জন্মকুমি দেবী 
কাশী স্বাভাবিকই আমার প্রিয়তমা আছেন। 

, হে দেবি! যাহাদের ক হইতৈ কাশীধাম 
উচ্চারিত হয় বা যাহার! কাশীর প্রশংসা 
করে, সেই খন্তক্ত ও মংসেবকিগকে 
আমি শাধ, বিশাখ, স্কন্দ, নন্দী ও গণেশের 
তুল্য বিবেচনা করিয়া থাকি। কাশীনাসীরাই 
মুমুহ্কু ) ব্ছতপন্তা, বুদান ও বনুত্রত 
করিলেই কাশীবামী হওয়া যায়। যাহারা 
আনন্দধামে অবস্থান করে, তাভাদের সকল 
ভীর্থে স্বান, সকগ যজ্ঞে দীক্ষা ও সকল 

ব্রতের উদ্যাপন করা হইয়াছে । যে সকল দেব, 
দ্বানব, নাগ ও মানবগণ. অগ্তিম্কালে কাশীতে 
বাম না করে, শাহাদিগকে ভূমির ভারস্বরূপ 
বলিয়া বিবেচনা] করা উচিত। ঘন্তস্থানীয় 
বেদজ্ঞ ত্রাঙ্গণ অপেক্ষা কাশীস্থ চাণ্ডালও 

প্রশংসনীয় হইয়৷ থাকে, কারণ এ চাগ্ডাল 
ভবসমুদ্র পার হইয়। তথায় বারংবার তাদমান 
ব্রাহ্মণকে নীচ করিয়া থাকে। তাহাকেই 
সর্বজ্ঞ ও বহুদশী ব্ল। যায়, যে ব্যক্তি কাশীতে 
মরিয়! দিব্যদেহ ধারণ করিয়া থাকে। যে 
মানব এই সকল তীর্থের রহস্তময় পবিত্র 
অধ্ায় শ্রবণ করে, তাহার কাশীমন্দর্শনজনিত 
পুণ্যলাভ .হইয়া থাকে এনং প্রত্যহ প্রভাতে 
এই অধ্যায় পাঠ করিলে সব্ধবতীর্ব দর্শনের 

ঠাং পুণ্য সঞ্চিত হইয়া! থাকে। যে হুকতী এই 
তু..লিঙ্গাত্বক অধ্যায় জপ করে, তাহার কখন যম, 
[ক ধমদূত বা পাপ হইতে কোনর্প্র ভয় থাকে 
লা না। পবিত্র হইয়া একাগ্রচিত্তে এই অধ্যায় 
দা জগ করিলে ত্রন্ধযজ্জের ফল হইয়া থাকে। 

্যায়পাঠকারী র্যক্তির সর্ববাপীতে 
চানের ও র্কলিহবের আরাধনার ফল 

$হ্য়। মন্তক্ত ব্যক্তিদিগের এই অধ্যায় 

, পাঠ করাই কর্তব্য, কারণ অপর ক্ষুদ্র ও 
স্বললফলদায়ী স্তবাদ্িতে বিশেষ কোন প্রয়োজন 
সিদ্ধ হয় না। একবার মাত্র এই অধ্যায় পাঠ 
করিলে যে পুণ্য হয়, কাশীতে বহুবার মহাদান 
করিলেও তাধৃশ পুণ্য পাওয়। যায় কিনা, 
সন্দেহ! সকল লিঙ্গের দর্শন ও সর্বতীর্থে 
অবগ্নাহনে যাদৃশ পুণ্য হয়, এই অধ্যায় পাঠ 
করিয়াও মানবগণের সেই পুণ্য সঞ্চিত হয়। 
এই কাণীলিঙ্গাবলী নামক অধাযের অধ্যয়নই 
মহাতপদ্যা ও মহাজপ বলিয়া নিদিষ্ট আছে। 
আমি বলিতেছি, যে ব্যক্তি এই অধ্যায় পাঠ 
করিবে, তাহার ব্রহ্বহত্যা অগম্ঠাগমন, 

অভক্ষ্যতক্ষণ, গুরুপত্রীগমন, অভিচার, স্বর্ণ" 
চৌর্ধ্য, পিতৃমাতহত্যা ভ্রণহত্যা। প্রভৃতি, দেহ 
মন ও বাক্য দ্বারা জ্ঞান ও অজ্ঞান দশায় সকত 

মহাপাতক উপপাতকাি থাকলে সেই মৃহ্- 
ভেই বিষ্ট হইতে হইবে। এই অধ্যায়পাঠ- 
কারা খ্যক্তির পুত্রপৌত্র- ধন, থান্ত, স্ত্রী, 
ক্ষেত্র, স্বর্গ ও মোক্ষ প্রভৃতি যে কিছু অভি- 
লধিত হইবে, সে নিশ্চয়ই সে সকল প্রাপ্ত 
হইবে। মহাদেব ভগবতীকে এই সকল 
বিষয় কহিতেছেন, এমত সময় নন্দিকেগ্বর 
তথায় আসিয়৷ প্রণাম করত কহিলেন, হে 
নাথ! মহাপ্রাসাদ নিশ্মিত হইয়াছে, সম্মুখে এই 
সজ্জীকৃত রথও রহিয়াছে, ব্রহ্মাদি দেবগণ 
আগমন করিয়াছেন, গরুড়ধ্বজ ভগবান্ বিষ 
মহাখুনিরদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া স্বানুচর- 
বর্ণের সহিত আগত হইয়া্ারদেশে আপনার 
প্রতীক্ষা করিতেছেন। চতুর্দশভুবনস্থিত যাধং 
সাধুগণ ভবদীয় প্রাঝেশিক মহোৎসব শ্রবণ 
করিয়া এখানে সমাগত হইয়াছেন। কার্তিকের 
কহিলেন, নন্দীর ঈদৃশ বাক্য শ্রবণমাত্রেই 
হরপার্কতী মেই রথে আরোহণপূর্ববক ত্রিবিষ্টপ . 
হইতে প্রস্থান করিলেন। 

সপ্তনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯৭ 



অই্নবতিতষ অধাঁয় । 

অগ্রনবাঙিতম অধ্যায় । 
মুক্তি-মগ্ডপপ্রবেশ। 

, ব্যাস কহিলেন, হে মহাত্মন্ হত! স্বন্ৰ, 
জিজ্ঞানু-অগস্ত্যসনিধানে মহাদেবের উৎসব- 
বিধায়িনী যে সকল বাকৃপরম্পরা কীর্তন 
করিয়াছেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। 
খন্দ কহিলেন, হে মহাপ্রাঙ্ঞ অগস্তা! 
ত্রিলোক্যের আনন্দকর সর্প্বপাপনাশক মহা - 
দেবের বারাণসীপ্রবেশের বৃত্তান্ত শ্রবণ কর। 

'চৈত্রমাসের শুরু ভ্রয়োদশীতে মহেশ্বর, মন্দর- 
পর্র্বত হইতে, বারাণসীতে আসিয়া, অসীম 
আনন্দ লাভ করত ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে 
লাগিলেন । অনন্তর যোক্ষলক্মীর বিলাস- 
ভবনসদৃশ প্রাসাদ, সম্পূর্ণরূপে বিনিশ্মিত 
হইলে, কার্তিকমাসীয় অনুরাধা-নক্ষত্রাদ্বিত 
শুরুপ্রতিপদে, শশী সমরাশিস্থ এবং অপর 
শুভগ্রহ সকল উচ্চস্থানে অবস্থিত হইলে, 
ভগবান্ মহাদেব, ভ্রিলোচনপীঠ হইতে, 
অন্তর্গহে প্রবিষ্ট হইলেন । সেই সময় 
দেববাদিত্রনিচয় ধ্বনিত হইতে লাগিল,দিজ্বগুল 
প্রশান্ত হইল এবং ব্রাহ্গণবদনোচ্চারিত রমণীয় 

পরই 

দানব, গঙ্বব্ণ। নাগ, বিদ্যাধর, সাধ 
কিন্নর এবং নরনারীগণের প্রতিপদ ধর্ম, অর্থ, 
কাম এবং মোক্ষ নির্ব্বাধে উদিত হইয়াছিল। 
হেমুনে! সেই সময় হইতে ধৃপোদগত ধূম- 
সমূহে গগনমণ্ডল যে কঞ্খবর্ণ ধারণ করিয়াছিল, 
এখনও সেই কষ্'তা তাহাতে বিরাজমান 
আছে। তাৎকালিক নীরাঞ্জন নিমিত্ত যে সকল 

দীপ জ্বালিত হইয়াছিল, সেই দীপের জ্যোভিই 
এখনও আকাশমগুলে নন্ষত্ররূপে শোভমান 

আছে। তংকালে সকল গুন্ুহর উদ্ধীভাগেই . 
বিচিত্রবর্ণ কেতনসমূহ পবনবেগে হুমন্দ আন্দো-. 
লিত হইয়া মনোহর শোভা সম্পাদন করিয়াছিল 
এবং সকল মন্দিরেই বম?য় পতাকানিকরের 
উজ্জ্বলতা জাঙ্গলামান হইয়াছিল। কোথাও 
*গায়কগণ উংকষ্ট মনু, কোথাও বা নর্তকগণ 
মনোক্ছর নৃত্য করিতেছিল। কোন স্থানে চতু- 
বিধ বাদ্য বাদিত হইয়াছিল, চন্দনরসে প্রতি- 
পথের মুত্তিকাই পিচ্ছিল হইয়াছিল। তহং- 
কালে সমুদয় প্রাঙ্গপড়মিই হরিত, শ্বেত, 
মাক্িষ্, নীল, গীত এবং কর্বুরবর্ণ কুহবমসমূহে 
নিশ্শিত মাল্যে হুশোভিত হইয়াছিল। গো 
পুরের অগ্রদেশে র্র এবং মণিনিবদ্ধ কুট্রিম 

বেদধ্বনি অন্ত শব্দকে পরাভূত করিয়া, | সকল শোভ। পাইয়াছিল! হুধাধবলিত হম্ম্য- 
আকাশমগ্ডল পরিপুরিত করিল । হে 
কুস্তস্তব! মহেশের প্রাসাদ-প্রবেশসময়ে, 
যে সকল মঙ্গলবাদ্য হইয়াছিল, তাহাকে 
ভুর্নোক, তুবর্লোকের মধ্যভাগ, সম্যক ব্যাপ্ত 
হইয়াছিল: সে সময় সমস্ত লোকই নিতান্ত 
আনন্দিত হইয়াছিল 1গন্ধর্র্বনিকর মঙ্গলসঙ্গীত, 
অপ্পারোগণ নৃত্য এবং সিদ্ধচারণগণ মনোহর' 
জাতি পাঠ করিতে লাগিলেন! দেবতাসমূহ 
(অতুল হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন। তংকালে চতু- 
দিকে সৌরভময় বায়ু প্রবাহিত হইয়াছিল। 
স্বনমগুলী গগন হইতে কুন্ুম বর্ষণ করিয়াছিল 

' এবং সর্বপ্রকার স্থাবর ও জঙ্গমগণ মর্গলময় 

) 
বেশ এবং যথামভ্তব মঙ্গলরাব করিয়া, 

পরমানন্দসাগরে অবগাহন করিয়াছিল । 

হে খষে! সেই সময় নিধিল দেব, 

মাল! সেই দিন হইতেই সৌধনামে অভিহিত 
হইয়াছে। হে কুম্তযোনে! যে সকল দ্রব্য 
চেতনাবিহীন, তাহাও যেন সেই সময় চেতনা- 
বানের স্তায় শোভা পাইয়াছিল! বিশ্বে যতরূপ 
মঙ্গলদ্রব্য কীর্তিত আছে, গে সমুদয় যেন সেই 
দিবস জগতে অভিনব জন্মগ্রহণ করিল। এই. 
প্রকার মহা সমারোহ বিলোকন করিতে 
করিতে ভগবান মহাদেব, মুক্তিমগ্ডপে প্রবিষ্ট 
হইলেন। অনন্তর ভগবান্ মহেশ্বর, কুমার- 
নিকরে পরিবেষ্টিত হইয়া ভবানীর সহিত 
উৎকৃষ্ট আসনে আসীন হইলেন, ভগবান্ 
কমলযোনি, মহষিবৃন্দের সহিত সমবেত হইয়া 
তাহার শুত অভিষেক কার্য সম্পন্ন করিলেন। 
অনন্তর তাব ভ্বেবগঞ্ মহোরগগণ, সমুদ- 

চতুয়, পর্বত সকল এবং অপর পবিত্র 
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নিচয়, অসংখ্য রহ, বন্ধ, বিবিধ বিচিত্র মাল! 
ও অসাধারণ গন্ধদ্রব্ ' ছারা মহেশ্বরের পুজা 

করিলেন এবং ব্রাঙ্গী,আদি মাতৃগণ তাহার 
আরাত্রিক করিলেন । তৎপরে সমস্ত হুরসমূহের 

;.. পুজ্য মহেশান, প্রথমে সমুদয় মুনীলগগণকে 
...শদীয় মনোবৃত্তির অন্ুকুলভাবে সম্তাষণান্তে 
:. বিছিত সমাদরে ব্রাহ্মণকে সম্ভাষণ করিয়া! অত্যন্ত 
'' অন্মান সহকারে, "আমার সমীপে অবস্থান কর" 
" এই বলিয়া নারার়ণকে সমস্ত দেবগণ সমক্ষে 
 প্রশংস! করিয়া কহিলেন, হে নিষেন! আমার 

সমুদয় শ্রডতার তুমিই একমাত্র নিদান। 
তুমি দূরে অবস্থিত হইয়াও সর্বদাই আমার 
সমীপে বর্তমান রহিয়াছ। তোম] ব্যতীত 
আমার কাধ্যসিদ্ধি করিতে £কেহই সক্ষম 

এ উপদেশ দিয়াছ যে, সেই উপদেশ-লই 
. তাহার পরম অমাধারণ সিদ্ধিলাভ হইয়াছে 

. এবং আমারও সমুদয় অভিলফিত সিদ্ধ হই- 

ক্াছে। হে বিষেশ! তুমি আপনার অভিলমিত 

বর প্রার্থনা কর। এমত কোন পদার্থ নাই, 
; যাহা, আমি হোমাকে দিতে সমর্থ নহি। 

; আমি যে পুনর্দার আনন্দকানন প্রাপ্ত হই- 
“ স্বাছি, তদ্বিষয়ে তুমি এবং এই গণপতিই 
:*' প্রধান কারণ। হে নারায়ণ! যেস্থানে পঞ্চত্ব- 
২' লাভ করিলে আর সংসারে প্রত্যাবর্তন করিতে 
£ হয় না, 
” সৌধ্যভুমি সেই এই কাশী আমার বেরূপ 

ব্রঞ্ষরপায়নের আকরম্বরূপ পরম 

: প্রিয়, ত্রেলোক্যে আমার তাদৃশ প্রিয়স্থান 
+- আর নাই? ইহা! নিশ্চয় জানিবে। ভগবান্ 
০ 

শপ সা সম লহ 

লু টন এ ৪ শপ শি শজ 

শর অপি 

বিষু) বরদ মহাদেবের এবংপ্রকার বচনাবলি 

শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে প্রভো ! পিনাক- 
. গাণে আপনি যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়। 
থাকেন, তবে এই বর দান করুন, যেন কখন 

ট আমি আপনার চরণ-কমল হইতে দূরে অবস্থান 
''ঈা] করি ঝিঞুর এইরূপ বাক্য শবণে মহেশর 

ট আম্ধর সন্বিধানে অবস্থিতি 
২ হইয্বা. কহিলেন, মধুনদন ! এই কাশী- 

পি যে আমার অসাধারণ 

সপ, চু চল শত 

রহ 

তক্তও তোমার পুজ! না করিয়৷ আমার পুজ। 
করিনে, তাহার বাঞ্ছিতসিদ্ধি হইবে না। 
মুক্তম্ডপে বাস করিলে জীব সতত যে নির্মল- 
আনন্দ-উপভোগ করিতে পারে, কৈলাসপর্ববত 
কিম্বা ভক্তগণের অন্তঃকরণে তাদৃশ খের 
সম্ভব কি? যে নর, নিমেষপরিমিত কালও 
অচঞ্চলচিত্তে আমার এই দক্ষিণমণ্ডপে অব- 
স্থিতি করে, সেই গাঢ়ভক্তিপুর্ণ অনন্তচিত্ত 
মানবগণ আর কখনও জরায়ুনিবাস যন্ত্রণা ভোগ 
করিবে না। যাবতীর্থের মুকুটস্বরূপ চক্রতীর্ে 
অবগাহন করিয়া সংযতমানসে যাহারা হণ... 
কালমাত্রও মুক্তিমণ্ডপে অবস্থান করে, তাহার 
সমস্ত ছুক্ষতি হইতে মুক্তিলাভ করিয়া! আমার 
পারিষদ হইতে সক্ষম হয়। এই মুক্তিমণ্ডপে 

: নছেন। তুমিই দিবোদায়-নৃপতিকে এমত  অবস্থিতি করত যাহারা! ক্ষণকাল মাত্রও ভক্তি- 
পুন্দক আমাকে ম্মরণ, যথাশক্তি দান এবং 
পবিত্র কথা ম্মরণ করিবে, তাহার! নিশ্চয়ই 
কোটিগোদানজন্ত ফলল'ভ করিবে। হে 
উপেন্্র! যে নরগণ মণিকণিকায় স্নান করিয়া 
ক্ষণকালও এই মুভিমিগুপে বাসপূর্ব্বক 
আমাকে ম্মরণ করে, তাহারা নিশয়ই সর্বব- 
প্রকার তপস্তা এবং সর্ধতীর্থাবগাহনের সম্পূর্ণ 
ফলপ্রাপ্ত হয়। হে বিষে! এই অবিমুক্ত 

ক্ষেত্রে যদ্যপি প্রতিষ্দেই অনন্ত তীর্থ আছে, 
তথাপি সে সমস্ত তীর্থ একত্র হইয়াও মণি- 
কণিকার তুল্য হইতে পারে না। এ স্থানে 
এরূপ অসীম, পবিত্র মণ্ডপ বর্তমান থাকিলেও 
এই মুক্তিমণ্ডপ সর্বযাপেক্ষ! শ্রেষ্ট) কারণ ইহা 
সাক্ষাৎ মুক্তির আশ্রয়্থার্ন! হে হরে! দ্বাপর- 

যুগে এই ঘুক্তিমণ্ডপ” কুক্ুটমণ্ডুপ বলিয়া 
বিখ্যাত হইবে। নারায়ণ কহিলেন, হে প্রো ! 
ত্রিন্ত্র! আপনি যেরূপ বলিলন,কিজন্ দ্বাপর-: 

যুগে এই মুক্তিমণ্ডপ কুুটমণ্ডপ বলিয়! বিখ্যাত 
হইবে? তাহা দ্ররা করিয়া আমার নিকট 
বর্ণনা করুন। মহাদেব কহিলেন, হে নারায়ণ ! 
ভবিষাৎ দ্বাপরযুগে মহানন্দ নামে এক ব্রাহ্মণ 
কোন স্থানে উৎপন্ন হইবেন। তিনি খণ্েদা- 
্যায়ী, তীর্ঘপ্রতিগ্রহ হইতে বিরত দত্তশুন্ট, 
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/্লাভঃকরণ এবং সর্বদ! অতিথিশ্রিয় হইবেন, যে,প্তোমর নিকট কতধন আছে? চগ্ডাল : 
অনস্তর তিনি যৌননাগমে স্বীয় জনকের মত্যুর 
পর, কামশরে ব্যথিত হইয়া কুপথে পদবিক্ষেপ 
রুয়িবেন এবং কোন বাক্তির সহিত বন্ধুতা 

করিয়া তাহার ভার্ধ্যাহরণ করিবেন। ব্রাহ্গণ মহা- 
নন্দ সেই কুলটার জালে পতিত হইয়! অপেয় 
পান এবং অথাদ্য ভোজনে প্রবৃত্ত হইবে । এই- 
রূপ কুখদিত আচারে সর্দস্বান্ত ও ধনলোভে অন্ধ 

হইয়! ধনী বৈষ্ঞব দর্শন করিলে শৈবের নিন্দা 
এবং আডঢা-পাশুপতকে দর্শন করিলে তৎসমক্ষে 
শিবস্তাবক হইয়া বৈষ্বের নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত 
হইবেন। সেই মহানন্দ, সন্ধযা-ননানাদিবন্র্ণিত 
পাষগুধর্শ্মজ্ঞ, বিপুলজিলিকলাস্তিতকপাল, মাল্য- 
ধারী, ধৌতবন্পরিধায়ী ও লঙ্গিতশিখাশোভি- 
শীর্ঘ হইয়া! অত্যন্ত কপটতাসহকারে অসৎ 
প্রতিগ্রহনিরত হইবে । কালে সেই ছুরাস্থার 
ছুইটী সন্তান উৎপন্্ হইবে এই প্রকার 
শঠত! দ্বারা মহানন্দ দিনাতিপাত করিবে । 
এই সময় পর্বতদেশ হইতে তীথধাত্রা নিমিন্ত 
এক ধনী কাশীতে সমাগত হইবে। মেই 

ধনী চক্রসরোবরে অবগাহনান্তর বলিবে, 
"আমার নিকট কিঞ্চিৎ ধন আছে, আমি এ 
ধন দান করিব, কিন্তু আমি চগ্ডালজাতি; 
এরূপ কোন গ্রাহক আছেন, যিনি আমার এই 
ধন প্রতিগ্রহ করিতে পারেন? তাহার এবং- 

প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া কোনও ব্যক্তি 
অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া মহানন্দকে দেখাইয়া 
দিয়া কহিবে যে, এস ব্যক্তি উপবিষ্ট হুইয়। 
জপ ক্লরিতেছেন, ইনি তোমার ধন গ্রহণ 
করিবেন, আর কেহ করিবে না।* সেই চগ্ডাল 
এ বাকা শ্রবণ করিয়। মহানন্দের নিকট 
উপস্থিত হইয়! দণ্ডবৎ প্রণীম করিয়া বলিবে, 
যে, “হে ম্হাব্প্রি আমার নিকট এস্বানে 
যর্1ুকঞ্চিং ধন আছে, আপনি তাহ। গ্রছণ 
করিয়! আমার তীর্থযাত্রঃ সকল এ”ৎ আমাকে 
উদ্ধার করুন”্। তথৎ্পরে শঠ মহানন্দ জপ- 

শ্রবণদেশে 'বিল।ম্বত করিয়া ধ্যান পরি- 

গ পুর্ববক অন্গুলিসংজ্ঞ| করিয়! জিজ্ঞা্িবে 

তাহার সংক্ঞার অর্থ বাত হইয়া! প্রবুল্লাস্ত;. 
করণে কহিবে যে, "যত ধন পাইলে আপ্পান 

| সন্তুষ্ট হইবেন, আমি আপনাকে তত ধন দান 
করিব।” মহানন্দ তদীয় বাক্য শ্রবণ করিয়া! 
মৌনত্যাগ করিয়া অতিশয় আনন্দসহকারে 
কহিবে যে “অহে! বযদ্দিও আমি প্রতিগ্রহ.. 

ম্পৃহারহিত, তথাপি তোমার প্রতি অনুগ্রহ- 
প্রযুক্ত তাহা! করিতে প্রস্তুত আছি। আমি 
যাহা বলি, ঘণি তুমি তাহা কী তাহা হইলে. 
আমি তোমার প্রতিগ্রহ করিতে স্বীকুত আছি; 
তোমার যত ধন আছে, তাহার কিছুমাত্রও 
অপরকে না ঘা যদি সমস্তই আমাকেই 
দুও, তবেই তোমারু,প্রতিগ্রহ করিব।” অন্তর. 
চণ্ডাল বলিবে যে, *ছহ ব্প্র! বিশ্বেশবরের 
শ্রীতি মিমিস্ত আমি ঘত অর্থ আনয়ন করিয়াছি, 
তাহ! সকলই আপনাকে দিব; কারণ আপ- 
নিই আমার নিকট বিশ্বেখব্র। হে দ্বিজোভম !. 
এই বিশ্েশরের রাজধানীতে ধাহারা বাস 
করেন, ক্ষুদ্র হউন বা মহান্ হউন, তীহার। . 
সকলেই বিশ্বেশ্বরের রূপান্তর তাহাতে সন্দেহ 
নাই। ধাহার। পরকে উদ্ধার করেন, পরের 

ইচ্ছাপুরণ করেন এব পরোপকারনিরত ; 
ভ্ঠাহারাই যে বিশ্বেশ্বরের অংশ, তাহাতে সন্দেহ 
কি?” ব্রাহ্মণ মহানন্দ এই প্রকার বিনীত. 
বাক্য শ্রবণ করিয়! অতিশয় আনন্দিতান্তঃকয়ণে 
পর্বতবাসী অন্ত্যজকে বলিবে, “তবে আইস, 
কুশগ্রহণপুর্ন্নক শী দান কর।” অনন্তর সেই 
পর্নাতবাসী চগ্ডাল “হা, তাহাই করিতেছি" 
বলিয়া “বিখ্বেশ্বর প্রীত হউন” এই বাক্য 
উচ্চারণ করত সঙ্গলিত অর্থ ব্রাহ্মণকে দান 

করিয়। আপনার স্থানে প্রস্থান করিলে, সেই 
মহানন্দ অপর ব্রাহ্মণগণ কতৃক নির্দিত 
হইয়া, এই কাশীতেই বাস করিবে! এই 
কাশীতে যখনই মে বাহর্গত হহবে, তখনই. 
লোকে তাহাকে এই ঝুঁপয়। শি'দা করিবে 
যে, “এই ব্রাঙ্গণ, চগ্ডালব্রাদাণ, এ চগ্ডালঞ্জ 
প্রতিগ্রহ করিয়াছে, এই ব্যক্তিই সর্ববলোক- 
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নিন্দিত চণ্ডালতুল্য ব্রাহ্মণ।” সে, যেস্থানে 
যাইবে, নগরবাসী মাঁনবগণ এই বাক্য বলিতে 
বলিতে তাহার অনুসরণ করিবে। পরে 

মহানন্দ, কাকভীত উলুক-স্বশ পুরবাসীর 
'ভয়ে আর গৃহ হইতে বহির্গত হইতে পারিবে 
না এবং লজ্জায় সতত তাহার বদন বিনত 

থাকিবে। বারাণসীধামে এইরূপে অপমানিত 
এবং অতিমাত্র লঙ্জিত মৃহানন্দ, একদিবজ 
সেই উপপত্ীর সহিত পরামর্শ করিয়া গয়। 
দেশাভিমুখে “স্থান করিবে । গরমনকালে 
পথিমধ্যে, বহুতর লোকমধ্যস্থিত হইলেও, 
মহানন্দ অবরোধকারী দন্যগণসমীপে বত্-ধন- 
শালী বলিয়া স্থিরীকুত হইবে। তখন দগ্াগণ, 
পরিচারকের সহিত ম্হনন্দকে সবলে 
ব্নাভ্যন্তরে লইয়া গির্ তাহার সমমুদয় ধন 
হরণ করিয়া, তাহারা মন্ত্রণা করিবে যে, “দেখ 
ভ্রাডগণ! এই বিপুল অর্থরাশি লইয়া! গোপনে 
রাধা সহজ নহে, তবে ইহাকে নিহত করিলে 
হ্চ্ছন্দে ইহা গোপন করা খাইতে পারে; 
অতএব ইহাক পরিচারকের সহিত যত্ব- 
সহকারে বিনাশ করা যাউক।” দশ্লাগণ 
এইরূপ নিশ্চয় করিয়া তাহাকে বলিবে, “অহে 
পথিক! তুমি যাহা কিছু স্মরণ করিতে ইচ্ছা 
কর, এই সময় তাহা ম্মরণ করিয়া লও, 
আমর! এখনি পরিচারকের সহিত তোমাকে 
নিহছ্দ করিব, স্থির করিয়াছি।” দশ্যযুগণের 
এই বাকা শ্রবণ করিয়া, মহানন্দ মনে মনে 
চিন্তা করিবে যে, শ্হায়! আমি যাহার জন্য 

চগডালের নিকট হইতে বিপুল অর্থ প্রতিগ্রহ 
করিলাম ; আমার সেই কুটন্ব বিনষ্ট হইল! 
আমার ধনগ্রহণ বৃথা হইল, আমার জীবনও 
কিট হইল! হায়, আমি কাশীতে 
িছান করিতে পারিলাম না! হায়! 
স্ধীমার দুর্ববদ্ধি বশত যুগপৎ সকলই নষ্ট 
হুইল। অসবং্প্রতিগ্রহদোষে আমার কাশীতেও 
মৃত্যু হইল না। মরণসময়ে কুটন্ব এবং 
ললাশীম্থাতি হওয়ায় উফলে মহানন্দ দশ্যু- 
গ্ণকর্তুক নিহত হইয়াও অপর কোন নরক- 

কাশীখণ্ড। 

ভাগী না হইয়া কাকট অথাৎ মগধদেশে কুকুট 
হইন্্া জন্মগ্রহণ করিবে। তদীয় উপপত্বীও 
কুরুটী এবং তাহার অন্তানদ্য়ও তাহারই ওঁরসে 
কুকুট হইয়া জন্মলাভ করিবে। কিন্তু মৃত্যুসময় 
কাশীম্বর্ণজনিত হুকুতপ্রভাবে তাহাদের পুর্ব 
জন্মবৃত্তান্ত স্মৃতিপথারঢ থাকিবে) এইরূপে 
বহুকাল অতিবাহিত হইলে তাহার গয়াযাত্রার 
সঙ্গিগণ, থে স্থানে কুন্ধুট হুইয়া৷ তাহার! চারি- 
জনে বিচরণ করিতেছিল, সেই পথে প্রত্যাগত 
হইবে। সহ্যাত্রিগণ উচ্চম্বরে পরম্পরে 
কাশীর কথ! কহিতে কহিতে গমন করিবে। 
তাহাপিগের মুখে কাশীকথা শ্রবণ করিয়া সেই 
কুট-চতুষ্টয় পুর্বজন্মের তাবং বৃত্তান্ত উত্তম- 
রূপে ম্মরণ করিতে মম্থ হইবে এবং তংক্ষণাং 
কীকট পরিত্যাগপুব্বক তাহাদিগের সমভি- 
ব্যাহারে বারাণসী যাত্রা করিবে । তীর্ঘযাত্রি- 
গণ পথে তাহাদিগকে অনুগমন করিতে দেখিয়। 
প্রত্যহ ততুলাদি দিয়া তাহাদিগের জীবন রক্ষা 
করত নির্দিষ্টকালে তাহাদিগকে কাশী লইয়া 
আসিবে। অনন্তর কুকুটচতুষয় কাশীতে আসিয়! 
এই পরমপবিত্র মুক্তিমণ্ডুপের চতুর্দিকে বিচরণ 
করিবে। সেই কুকুটচতু্য় ত্যক্তাহার, নিয়মী, 
কামক্রোধশূন্ত, শ্মিতপুর্ব্বাভিভাষী, লোভমোহ- 
শন্য, স্নানার্কেশ, মন্নামোচ্চারণনিরিত, সম্থাত্তা- 
শ্রবাসক্ত, মদগতমানস, ক্ষেত্রবাসী, আমার 
ভক্তগণকে দর্শন কব্িবে, তাহাদিগের প্রতি 
যথাশক্তি সমধিক সম্মান প্রদর্শন করিত্রে। 
'পুর্বজন্মের সংস্কারে ঞ্টই কুক টচতট্টয় এই 
প্রকার সদৃবৃত্তি হইয়াছে" তত্রত্য 'লোক সকল 
এই প্রকার চিন্তা করিয়া তাহা্দিগের প্রতি 
যথাসাধ্য ঘত্ব করিবে। এইরূপে কিছুদিন 
অতীত হইলে, সেই কুকুটচতুষ্টয় ক্রমে ক্রমে - 
ভোজন লঘু করিয়! প্রাণত্যাগ করিবে। হে 
নারায়ণ! তৎকালে সকল লোকগণের সম্মু. 
খেই এক দিব্য বিমান উপস্থিত হইবে, তাহারা 
সেই বিমানে আরোহণ করিনা আমার কথায় 
'কৈলাসে গমন করত বহুকাল দিব্ভোগসমূ 

(উপভোগ করিয়া পুনর্ববার পৃথিবীতে জন্ম 
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রবে এবং সেই জন্মে পরমাত্মজ্ঞান লাভ বলিতেছি, শ্রবণ কর। . অগন্ত্য কহিলেন 
করিয়া নির্বাণ মুক্তি প্রাপ্ত হইবে। এইজন্ত | হে কাতিকেয়! দেবাধিদেব শুলপাণি, দেবঃ 
্বাপরের মানবসমূহকর্তৃক তদ্দিন হইতে এই | গণের সমভিব্যাহারে মুক্তিমণ্ডপ হইতে নির্গত 
ক্তিমগুপ, কুকুটমণ্ডপ নামে অতিহিত হইবে । হইয়া কি করিলেন, তাহা বপুন। স্বদ্দ 
যে সকল মানব এই মুক্তিমণ্ডপে আগমন কহিলেন, ব্রদ্ধাবিধুংপুরঃসর ভগবান্ মহেশ, 
করিয়া, সেই কুকুটচতুষ্টয়ের চরিত ম্মরণ 
ঈরিবে, তাহারাও উৎকৃষ্ট শ্রেয়োলাভ করিবে। 
উগবান্ ভ্রিলোচন, যখন নারায়ণসমীপে এই 
বিষ্যৎ বৃত্তান্ত কীর্তন করিতেছিলেন, তখন 

. প্টাসমূহের শন্দসদূশ বিশালশব্দ শ্রবণগোচর 
হইল। তখন দেবদেব শঙ্গর, নন্দীকে আহ্বান- 
পুর্ধবক কহিলেন যে, হে নন্দিন! শীদ্র গমন- 
পুর্বক জানিয়! আইস, কেন হঠাং এই ধ্বনি 
সমুদুত হইল! অনন্তর নণ্দী গমনপুন্নক বিদিত 
বৃত্তান্ত হইয়৷ আমিয়া প্রণামপূর্র্বক হু্টিমুখে 
বদ্ধাগ্লি হইয়া নিবেদন করিলেন, হে দেবদেব। 
ত্রিন্ত্র! এক অনির্ববচনীয় আশ্চর্য বিষয় 
নিবেদন করিতেছি, শবণ করুন। হে দেব! এবং বিষ্কে বিগগরলি দরশনি করাইয়া কহি- 

এই ধামে মোক্ষলক্ষ্ীর বিলাসোদয় দেখিয়৷ , লেন, যে, "দেখ, দেখ এই লিমই সর্ববোকষ্ট 
বহুতর লোক, বিপুল কোথাহলের সহিত | জ্যোতি, ইহাই শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রে্ঠতর, ইনিই 

1র পৃজী করিতেছে । অনন্তর মহেশ্বর সিদ্ধিদায়ক আমার স্থাবররূপ, এবং এই 
তসহকারে কহিলেন, নন্পিন! আমাদিগের 'শবসশ্রদায় সিদ্ধ, ইহারা বাল্য হইতে 

চেষ্টা সফল হইয়াছে। ৩২পর দেবাদিদেব . ্রপীচধ্যনিরত, ইঙ্লিয়বিজয়ী,_ তপন্তাশিরত, 
শন্ধর উ্িত হইয়া দেবী পার্বতী, নারায়ণ | পঞ্চার্থভ্ঞানবিধৌতমল, ভম্মশায়ী, দমগুণধুক্ত, 
এবং ব্রঙ্গার সহিত রঙ্গমণ্ডপে প্রবিষ্ট হইলেন। সংস্বভাব, উন্বীরেতাঃ, সর্দদা তদগতমানসে 
কার্ডিকেয় কহিলেন, কুস্তযোনে! পরমানন্দ- দিনপুজায় আযক্ত, অনবরত বারণ এবং 
নিদান এই অধ্যায় শব করিলে, আগেয় স্নানে শিশ্মুল, কন্দমুলফলতোজী, পরম" 
মানব অতুল আনন্দ লাউ করে এবং মরণা- ত্বদশী, সত্যতাষী, করোধপুন্ত, মোহবর্জিত, 
নম্তর নিঃসংশয়ই কৈলাসে গমন করে। পরিগ্রহবিহীন, নিরীহ, প্রপঞশূন্ত, আতন্কবিহীন, 

নিরাময়, এপ্ধ্যত্যাণী, নিশ্১ই) সঙ্গপরাহুখ, 
ইিইরভিমা র্যা ার | মির্খবলাস্তুঃকরণ, সংসারানালক্ত, নির্ধিকল্প, 

ই নিম্পাগী, নিদ্ধন্, অর্থনিশ্যয়বান্ এবং অহঙ্কার" 
বর্জিত। আমার পুত্রও অত্যস্ত প্রিয়পাত্র এবং 
আমার স্বরূপ। আমার উপাসকগণ আমার 

যাহ যাহ! করিলেন, তাহা কীণ্তন করিতেছি, 
শ্রব৷ কর। দেবদেব মহাদেব, শৃঙ্ষারমণ্ডপে 
ভগবতী এবং আমাদিগের সহিত পুৰ্বান্ত 
হইয়া উপবেশন করিলেন, ক্রঙ্গা তদীয় 
দক্ষিণ ার্শে বিষণ বামপার্থে আমীন হইলেন; 
ইন্দ তাহাকে বীজন করিতে লাগিলেন। 
মুনিগণ চতুদিকে তাঁহাকে বেই্টন করিয়া 
উপবেশন করিলেন”. পণ" ভাগে প্রমথসনুহ 
অগ্থশগ্্ুন্তে নীরবে অবস্থান করিতে লাগি- 
লেন। মহেশ্বর এইরূপে অত্যন্ত মানে সেব্ত 
হইয়া দক্ষিণ খাহু উত্তোলিত করিয়া ক্রচ্ষা 

তি 

* নবনবতিতম অধ্যায় ॥ 

বিশেশ্বরলিঙ্গ-মাহাত্ময কীর্তন। 

" * ব্যাস কহিলেন, হে হৃত! কাণ্তিকেয়, 
-সন্গিধানে দেবদেব পরমাস্মা বিশ্বেখরের 

যেরূপ চরিত কীর্তন করিয়াছেন, আমি তাহা 

করিবে। ইহাদিগের পুজা করিলেই আমি শ্রীত 
হইব, সন্দেহ নাই। বিশবেশ্বরের এইক্ষেত্রে 
সন্দ্দদা শিবযোনিগণকৈ ভোজন করাইবে। এক 

মুক্তিমণ্ডপ হইতে শূর্ারমণ্ডপে উপস্থিত হইয়া 

যায়, ইাদিগের পূজা! ও ইহাদিগকে নমন্কার . 

৬ 
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একটীকে . ভো্রন করাইলে কোটী জনকে 
,ছ্থোঙ্গন করাইবার ফল লাভ হইবে। এই 
মদীয় স্থাবর আত্মা বিশ্বেশ্বর জগংগ্রন্ত এনং 

ভক্তগণের সন্ধপ্রকার দিদ্ধিবিধায়ী। হে 
শুরগণ। আমি, এই আন*ধকাননে স্বীয় ইচ্ছার 

* জর্থীন ; কখন লোকলোচনের থোচর, কখনও 
তাহার অগোচর হইয়। অনস্থিতি করিয়৷ থাকি, 

কিন্তু উপাকিগের অনুগ্রহ শিমিত্ত আমি 
লিঙ্গপে মর্সাধাই এইস্থানে অবস্থিতিপু্িক 
তাহাদিগের.ম.খবান্থিত পুর্ণ করিব। নর 
ও অশ্বয়্ব যে সমস্ত লিঙ্ঈ এখানে আছেন, 
সেই সমুদয় লিঙ্গই সব্বদ! এই শিঙ্গকে দর্শন 
করিতে অসিয় থাকেন । আমি সকল লিঙ্গে 
কৃতপ্রতিষ্ঠ বটে, কিন্তু এ লিঙ্ঈই আমার 
শ্রেষঠমৃত্তি। যে শ্রদ্ধীদ সহিত গুভনয়নে 
আমার এই লিঙ্গ দর্শন করে, হে দেবসমূহ | 
তাহারা আমাকেই দর্শন করে। সমুদয় পি 
ও দেবগণ শ্রবণ কর) এই লিঙ্গের নাম 
শ্রবণ করিলে ক্ষণক'ল মধ্যে আজন্মার্িত 
ছরিত নিশ্চয় বি হয়। এই লিঙ্গের রঃ 
করিলে আমর বাকো, ছুই জন্মে আর্দ্দত 
তংক্ষণেই বিনঈ হয়, তদ্বিষয়ে সংশয় রি 
এই লিঙ্গদর্শনোদেশে গৃহ হইতে ব টা 
হইবার সময়েই তিন জন্মের কত পাপ বি্বস্ত 
হয়। হে দেবগণ! এই লিঙ্গ দর্শন করিলে 
আমার অনুকম্পায় শত অশ্বমে যাগের 
পুণ্য লাভ হয়। হে অমরনিকর! বিখেশর 
মামক আমার এই লিঙ্গ শ্বয়স্ স্পর্শ করিলে 
সহ রাজশুয় যজ্ের ফল প্রাপ্ত হয়। 

তক্তিমহকারে এই লিঙ্গে এক গণুষ জল 
এবং পুষ্পমাত্র দান করিলে শত মৌবর্ণিক 
শ্রেন্র লাভ হয়। ভক্তিপুর্বক এই লিঙ্গরাজের 
পুজা করিলে, সহত্র স্বণশিতদল দারা পুজা 
“করিলে যে ফল হয়, সেই ফল লাভ হয়? 
পঞ্চামত দ্বার! স্নান করাইয়া, এই লিঙ্গের 
মহতী পুঁজ! করিলে পুরুষুর্চতুটয় সিদ্ধ হয়। 
€হ দেব্গণ! বন্্পুত সলিল ছ্বারা মদীয় 
লিঙ্গকে সান করাইয়া মংপুরুষ, লক্ষ অশ্বমেধ- 

গু) 

যজ্স্ূত হুকৃতভাজন হয়। : ভক্তিপূর্বক 
হগ্ধি চন্দন দ্বার এই লিঙ্গকে অনুলিপ্ত 
করিলে, অমরনারীকর্ৃক মৌরভময় বক্ষকর্দম 
দ্বার। বিলেপিত হয়। এ” লিঙ্গকে সুগন্ধ 
ধুপ দান করিলে জ্যোতীকূপ বিমানগামী হয়। 
এই লিঙ্গকে ভক্তিপূর্বক করুরবস্তি প্রদান 
কৰিলে কপুরবহ শুব্রশবীর এবং কপাললোচন 
হয়। এই লিম্গকে নৈধেদ্য দান করিলে প্রতি 
মিকৃথে ধুগপরিমিত কাল মহাতোগবান্ হইয়! 
কৈলামে বান করে। যে মানব বিশ্বশ্বরকে 
দুত এবং শর্করাধুক্ত পায়সানন দান করে, 

তংকর্তক ত্রেলোক্য তর্পিত হয়; যে নর 
বিখেশরকে মুখবাস, দর্পণ, মনোজ্ঞ চামর, 
উল্লোচ এবং মুখদ পর্যাঞ্গ দান করে, তাহার 
মুমহত নুকৃত হয়। বরং সতুদ্রস্থিত রত্বরাশির 
কোন প্রকারে সংখ্য। করা যায়, বিশ্বেশ্বরো- 
দেশে মুখবাসাদিদাতার যে অসীম পুণ্য হয়, 
কোনরূপে তআহার সংখ্যা কর! যায় না। যে 

জন ভক্তি সহকারে বিশ্বশ্বরকে ঘণ্টা এবং 
লড্ডক আনি পুজার উপকরণসামগ্রী দান 
করে, গে এইট স্থানে আমার নিকট বাস 
করিতে সমর্থ হয় ঘেব্যক্তি মদীয় সন্তোষ 
মাধনোদেশে গান, বাদা বা নৃতা করে, তাহার 
সন্মুখ রা তৌধ্যত্রিক প্রবৃত্ত হয়। যে 
আমার এই প্রাসাদে চিত্রকর্থ অর্পিত করে, সে 
মণীয় সনিধানে থাকিয়। বিচিত্রভোগের 
অধিকারী হয়। যে জন্মমধ্যে একবার খাত্র 
বিশেশ্বরকে নমঙ্কার ₹তর, দে ত্রেলোক্যজন- 

পৃর্জিতপাদ নরপতি হয়। যে বিশ্বেশ্বয়কে 

দর্শন করিয়া স্থানান্তরেও মৃত হয় সে 
ব্যক্তিও জন্মান্তরে মুক্তিভাঙ্গন হয় তাহাতে 

সন্দেহ নাই। যাহার রসানাগ্রে বিশ্বেশ্বর নাম, 
কর্ণে বিশ্বেশ্বরের কথা শ্রবণ এবং মানসে 
বিবশ্বরচিন্তা তাহার আর পুনর্জন্ম হয় নু]। 
যে ব্যঞ্তি আমার এই বিশ্বেশ্বর লিগ দর্থনের, 
অনুমোদন করে, সেই মহাপুণ্যার়স্যাকি 
আমার পারিষদসমূহ মধ্যে পরিগণিত হয় 
যে নর ্রিসন্ধ্য “বিশ্বেশ্বর বিশ্বনাথ" এইরূপ 



নবনবতিতম অধ্যায় । 

করে, সে নর সর্বদা আমার হৃদয়ে জাণ- 
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তাহা যেমন কখনও ক্ষয় প্রাপ্ত হয় রা, সেই) 
8থাকে। হে দেবগণ! এই লিঙ্গ আমারও রূপ সেই সমস্ত দতুদ্রব্য ইহ এবং পরকাষ্ট্ে.$: 

স্বণত পুজ্য, অতএব হর, নর ও খধিগণ 
প্রযত্বে ইন্ঠার পুজা করিবে। যাহারা 

ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে না। যাহারা দরে থাকিয়াও 
আধিক্যবোধে আখার লিঙ্গে উপামন৷ করিবে, 

কে ম্মরণ লা করিয়! থাকে, যমকিগর-। মন্দত্ত মঙ্গল বঙ্গসমূহের সহিত মোক্ষলক্্মী 
প্রজ ভাহার্দিগকেই দর্শন করিয়া! থাকে ও ৰ সেই সৎপুরুষগণকে আলিঙ্গন করিবেন।, 

ই গর্ভবাপযা $না ভোগ করে। যাহারা হে বিষ্ো!। হে অঞ&ঃ1। হে দেবনিবহ! হে 
এন্ল। লিঙ্গকে নমগ্চার করে, দেব ও দানব্গণ 

তাহ 'দিগকে নমস্কার করে৷ এই লিঙ্গের একটা 
মুনিনিচয়! তোমরা শরণ কর। এই লিঙ্গ 
সংপুরুষগণের অসাধারণসিদ্ধিদায়ী, আমার 

মান প্রণাম হইতে দিকৃপতি$ও অন্প; যেহতু | সহিত এই লিঙ্ের -কিছুমাত্রঞ্প্রভেদ নাই। 
/দিকৃৎ অত্বের ব্রথশ আছে,মহাদের প্রথাম হইতে 

ভ্রংৎ নাই। নিপিল ভ্রিদশ এবং পধিগণ শ্রবণ 
করুন; আমি মহোপকার জন্ত বলিতেছি, যে, 

ক তৃবলেক, স্বলেণক, মহলেশক, এবং 

জনলোকের.মধ্যে কোন স্থানেই বিশ্বেগর সুশ 
অপর লিঙ্গ নাই । হে দ্রেধগণ! সতযলোকে, 
তপোলোকে, বৈকুঠে, কৈলাসে বা রসাতলে, 

কোন স্থানেই মণিকর্ণিকা স্শ তীর্থ, বিশ্শেশব- 
রের তুল্য লিঙ্গ এবং আমার আনন্দকানন- 
সদূশ তপোবন আর নাই। সমস্ত কাশীই 
তীর্ঘম রী, 'বারাণসীর নাম, তীর্থেরও তীর্থ; 
এই কাশী 'অধ্যে পবিত্র মণিক্র্ণিক। আমার 

ইমদ্ধিতীয় হৃথস্থান। আমার প্রাসাদ হইতে 
 কিঞিৎ ঈশানকোণস্থিত পূর্লা ও উত্তর দিকে 
তিনশত হস্ত, দক্ষিণে ছুই শত হস্ত এবং গঙ্গা- 
মধ্যে পঞ্শত হস্ত পরিমিত স্থান মণিকর্ণিকা ; 

, এইংস্থান ত্রেলোক্যের সার পরমাত্মার আশ্রয়- 
ডুমি। যাহার! এই ক্ষন বাস করে, তাহারা 
আমার জৃদয়ে শয়ন করিয়া থাকে এবং ম্দীয় 
আনন্দকাননে এই যে অনৃতধাম আমার লিঙ্গ, 

: ইনি সপ্তপাতাল ভেদ করিয়া ভক্তের প্রতি 
শরুপাপরতন্ হইয়া স্বয়ং সমুখিত হইয়াছেন। 

যাহার! কপটভাবে এই লিঙ্গের ভজনা করিবে 
এবু হেতুবাদ করিবে, তাহাদিগের প্রতি এই 
দণ্ড বিধান করিলাম যে, তাহারা কখনই গর্ভ 
বাস হইতে নিক্কৃতি প্রাপ্ত হইবে না। আমার 

গণ, সর্বদা এই লিঙ্গে স্ব স্ব অভিলষিত 
ব্য দান করিবে। এই স্থানে পাপ করিলে 

যাহারা নিখিল সিদ্ধিনিপান, এই লিঙ্গকে 
সংকন্মার্জিত বিভ্ত প্রদান করে, আমি তাহা- 
দিগকে নিখিল নুখসাধন মোক্ষপদ দান করি। 

আমি উদ্ধীবাহু হইয়া, তুয়োদুয়, বলিতেছে যে, 
“বিশ্বেশ্বরলিঙ্গ, মণিক''কার জল এবং বারা- : 
ণসীপুষ্রী, এই তিনটাই সত্য” । মহাদেব 
এই সমস্ত বলিয়া শক্তির সহিত বিশ্বেশ্বরলিঙগ- 
পুজা করিয়। তাহাতে বিন্বীন হইলেন। দেব. 
নিবহ, জয়ধ্বনি করত ঠাহাকে প্রণাম করিয়া 
স্ব স্বধামে গমন করিলেন। স্বন্দ কহিলেন, 
হে মিত্রাবরুণনন্দন। তুমি কাশীবিয়োগবিধুর, 
তোমার নিকট আমি যথাজ্ঞান অবিনুক্তক্ষেত্রের 
খব্পমাত্র পাপপ্রণাশন মাহান্ম্য বর্ন করিলাম। 
তুমি শীগ্রই কাশীপ্রাপ্ত হইবে। এখন হৃধ্য- 
দেব, চরমপর্বাতের শিখর আশ্রয় করিয়াছেন, 
ইহা তোমার এন আমার উভয়েরই বাক্- 
ধ্যমন কাল। বাস কহিলেন, হে হুত। 

কুম্সস্তব মুনি ইহা! শুনিয়া কান্তিকেয়কে 
প্রণাম করিয়। সন্ধ্যোপাসনা! নিমিভ লোপা- 
মুদ্রা তথা হইতে প্রস্থান করিলেন এবং 
মহেশের ক্ষেত্রমহিম! জ্ঞাত হইয়। নিশ্িস্ত- 
চিন্তে তা'হারই আরাধনায় চিন্ত নিবিষ্ট করি- 
লেন, হ সুত! এ জগতে এমন কোন বাক্তি 
নাই, যে শত বংসবেও আনন্দকাননের মাহাস্ত্য 
কীন্ত্ন করিতে সমথ হয়। পরমান্মা, তগ- 
বতীকে যাহা বলিয়াছিিলন্ এবং স্বন্দ অগস্ত্যকে 
যাহ! বলিয়াছিলেন, আমি তোমার এবং শব 
প্রভৃতির নিকট সেই প্রকার মাহাস্থ্য কীর্তন: 
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কঙ্ধিলাম 1৮ এক্ষণে, তোমার আর কোন্ জ্ঞানবাপীর উৎপতি বিবরণ, কঃ 
''বিধিয়ে জিজ্ঞাসা! আছে, বল, আমি তাহারও খ্যান, সদাচারব্ণন, পারি ্ত 
উত্তর ধিতেছি। 9 অভিলধিত ফল- কর্তব্যাকর্তব্/প্রকরণ, অবিমুক্তে* ম 
দায়ক দর্দপাপনাশক এই পবিত্র অধ্যায়টা গৃহস্থধর্, যোগনিরূপণ, মহাকাত. 2 গন্ধ 
শ্রবণ করিলে মানব কৃতকাধ্য হয়। দিবোদাস, কাশীধাম ও যোগিনীগণের | 

নবনধতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯৯॥ লোলার্ক ও উত্তরার্কের বিবরণ; শ শ্বা)চািদান ৃ 

মহিমা, দ্রুপদাদিত্যবিবরূণ, গরুড়াখ্যান ; । মম 

ও হূরধ্যদেবের উদয়বিবরণ ; মন্দরপর্ববত £ পর 
অনুক্রমণিক!। দশাশ্বমেধতীর্থের সমাগম, পিশাচমো হর 

মুত কহিলেন, হে মহাত্মদ্ পরাশরতনয়! উপাখ্যান, গণেশপ্রেরণ, গণেশমায়াবরণন, বর 
আমি এই ন্দপূরাণাস্তর্গত অনুপম কাশীখণ্ড গণেশের আবির্ভাব, বিধুমায়াবিস্তার, দিবে: ঝাস 
শ্রনণে পরম তণ্তিলাভ করিয়াছি এবং ইহার | বিসর্জন, পঞ্চনদের উৎপত্তি, বিন্দুমাধ্যবের 
সম্যক অর্থ পরিজ্ঞাত হইয়াছি % এক্ষণে ইহার বিবরণ, বৈষতীর্থ-নিচয়ের মাহাত্যযকী ঘন, 
সম্পূ্ণতসম্পাদক অনুক্রমণিকীধ্যায় ও তাহার বিদ্ধাপর্বত হইতে বৃষধ্বজের কাশীতে গান) 
মাহাস্ত্য কীর্তন করুন। ব্যাসদেব কহিলেন, জোট্টস্থানে মহেশ্বর ও জৈগীষব্যের করেখাপ- 

শন্চতম অধায়। 

হে পুণ্যাত্মন্ জাতুকর্ণীতনয় হত! আমি | কথন) মহেশ্বর কড়ৃক কাশীক্ষেত্রের 
এক্ষণে সকলের পাপবিনাশনার্থ মহাপুণ্য- 

হস্ত- 
বন ; রতেশুর ও ব্যাজেশ্বরের উৎপর্মিটকন; 

জনক অনুক্রমণিকাধ্যয় ও তণীয় মাহাত্য ; শৈলেশর-ৃততান্ত, রতেখবরের দর্শন, কর্মী ভবাসের 
বর্ন করিতেছি, অবহিতাচত্তে শ্রবণ কর এবং | উ 
শুকবৈশম্পায়নাদ বালকগণও কর্ণগোচর 
করুন। এই কাশীখণ্ডে প্রথমে বিন্ধ্য-নারদ- 
সংবাদ কীত্িত হইয়াছে । পরে ক্রমে 
সত্যলোকপ্রভাব, অগন্তাশ্রমে দেবগণের 

উৎপত্তি, অঞ্ষষ্টি আয়তন জমাগ্রমঘ কখন, 
কাশাধামে দেবগণের অধিষ্টান, গচ্গাহরের 
পরাকমবর্ণন, ভগবতী ছুর্াকতৃক তাহার প্রা- 
জয়, ওকারেখরের ঝনি, ওক্গারেশ্বরেন্ম মাহাত্- 
কীত্তন, ত্রিলোচনের প্রাদুর্ভাব, [ক্রিলোচনের 

আগমন, পতিতার চরিত্র, অগন্ত্ের প্রস্থান, | প্রভাবকীন্তরন, কেদারেশ্বরের উপাধ্যান, ধর্শে- 
তীর্থ প্রশংসা, সপ্তপুরীবন, সংঘশীর স্বরূপ- 
কু হূর্যযলোকবিবরণ, শিবশম্বনামক ব্রাঙ্গ- 
পের, ইন্দ্রাদিলোকপ্রাপ্তি, অগ্নি, নির্ধতি ও 
বরুণদেবের জন্মকথা, গন্ধবতী ও অলকাপুরী- 
বৃত্তান্ত, শিবশন্বার চন্দলোকপ্রান্তি, নক্ষত্র- 
লোকের বিবরণ, শুন্রের উৎপত্তি, মঙ্গললোক, 
বৃহম্পতিলোক, শনিলোক ও সপ্তষিলোকের 
বিবরণ, রবের তপস্তা) ঞুবের পরমপদপ্রাপ্তি 
বং তাহার প্ুবলোকে অবস্থিতি, শিবখম্মার 

সত্যলোক দর্শন, চতুর্ভুজাভিষেক ও দির্ববাণ- 
লাভ, স্বন্দ ও অগস্ত্য-সংবাদ, মণিকণিকার 
উৎপত্ডিকথা, গঙ্গামাহাত্ম্য£ দশহরাস্তর, গঙ্গার 

ভাব, গঙ্গার সহত্রনাম কীর্তন, ঝারাণসীর 
প্রশংসা, কালতৈরব্র, আবির্ভাব, দঁপাদি ও 
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শ্বরের মহিমাকথন, পক্ষিগণেরু। কথা, বিশ্ব- 
ভুজার উপাধ্যান, ছর্দমের কাথা, বিশ্বেশবরের 
উপাধ্যান, বীরেশ্বরের মহ্িমবর্ণন, নিখিল- 
তীর্থের মহিত গঙ্গার মি“, কামেখ্বরের মহিমা, 
বিশ্বকন্মেশ্বয়ের মাহা, দক্ষষজ্ের সমুস্তব, 
সতীর দেহত্যাগ, দক্দেশ্বরের উৎপত্তি, পার্কুতী- 
শ্বরের মহিমকীর্ভন, গজেশ্বরের মাহাগ্যু, : 
নম্ব্দার উৎপতি; সতীশ্বরের প্রাদুর্ভাব, অমৃতে-* 
শ্বরাদির বর্ণন ; কাশীধাযে ব্যাসের শাপ ও 
শাগমুজিবিবরণ, ক্ষেত্রতীর্থকথন, মুকিমণ্ডণ 
ৃতান্ত, বিশ্বেশবরের আবির্ভাব এবং যাত্াপ্রকরণ 
এই শতসংখ্যক আখ্যান ভ্রমে ত্রমে বণিত' 
হইয়াছে ।-এই আখ্যান সকল শ্রবণ করিলে! 
সমুদয় কাশীখণ্ডশ্রবণের ফললাত হইয়! থাকে। 



শততম অধ্যায় 

িস্মধ্যে উপস্থিত অনুত্রমনিকাধ্যায়ে যাত্রাপ্রক- 
রণ কীরত্তিত আছে । শৃত কহিলেন, হে মহা- 
সন সত্যবতীনৃত! আপনি এক্ষণে সিদ্ধিপ্রার্ধী 
মানবগণের হিতের জন্য যথারীতি যাত্রা প্রকরণ 
বর্ন করুন। ব্যাসদেব বলিলেন, হে মহা- 
প্রজ্ত ! যাত্রকগণ, প্রথমে যেরপে যাত্রা 
করিবে, যথাবিধি প্রকাশ করিতেছি, শ্রবণ 
কর। মানব, প্রথমে চত্রুপৃক্ষরিশীজলে অবগাহন 
পূর্বক যথাবিধি দেবতা ও পিতগণের অর্চনা, 
ব্রাহ্মণ ও অর্থিগণের সৎকার এবং আদিতা, 
দ্রৌপদী, বিষ, দণগ্ডপাণি ও মহেশ্বরকে প্রণাম 
করিয়া ছুন্টিগণেশের দর্শনার্গ গমন করিবে। 
অনস্তর জ্ঞানবাপীর জলম্পর্শ করিয়া নন্দিকে- 
শ্বরের পুজান্তে তারকেশ্বর, মহাকালেশ্বর ও 
দণ্ডপাণির অর্চনা! করিবে; ইহার নাম পঞ্চ- 
তীর্থিকা। মহাফলাকাজ্জী মানবগণের প্রত্যহ 
এই পঞ্চতীর্থিকা করা কর্তব্য । অতঃপর 
বিশ্বেশ্বরের সন্বার্থ সিদ্ধিপ্রদা যাত্র! করিয়া, পরে 
যত্বাতিশয় সহকারে চতুর্দশ আয়তন উদ্দেশে 
ষাত্র! করিবে! ক্ষেত্রসিদধিপ্রার্থী যাত্রিকগণ, 
কুষণপ্রতিপদ হইতে অমাবস্তা পধ্যন্ত কিংবা 
প্রতি অমাবন্তাতে যথাবিধি পুর্ব্বোক্ত চক্রতীর্থে 
গান ও তত্তংলিঙ্গের অর্চনাপূর্কাক মৌনী হইয়া 

যাত্র! করিলে সম্যক ফলভোগী হয় । কাশীবাসী 
মানব, প্রথমে মৃহগ্তোদরীতে স্নান করিয়। 
ওস্কাবেশখ্বরকে অবলোকনপুর্বক ক্রমে ত্রিপি- 
্প নামক মহাদেব, কৃতিবাসেশ্বর, রত্খের, 
চন্লেশ্বর, কেদারেখর, ধন্ষেশ্বর, বীরেখর, 
কামেশ্বর, বিশ কর্মের, 'মণিকণীশ্বর ও অবি- 
মুক্তেশ্বরকে নিরীক্ষণ করিয়। বিশ্বেশ্বরকে অর্চনা 
করিবে। যে ক্ষেত্রবাসী মানব, সযত্বে ঈ্শ 

ঝ্াত্রা না করে, তাহার ক্ষেত্রের উচ্চাটননূচক 
বিদ্ব সকল উপস্থিত হয়। বিদ্বশাস্তির নিমিত্ত 
অপর অষ্টায়তনযাত্রাও কর্তব্য। মানব প্রতি 
অঈমীতে ভীষদ পাপরাশি নিবারণার্থ প্রথমে 

শ্বক্ষেশ্বরলিঙ্গ সন্দর্শন করিয়। ক্রমে পার্কতীশ্বর, 
2 গলেশ্বর, নর্মমদেশ্বর, গভভ্তীশ্বর, 

ও অষ্টম তারকেশ্বর লিঙ্গ অবলোকন 
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করিবে। জ্মপূর এক অরবববিদ্নবিনাশিনী ] যোগ. 
ক্ষেমকরী শুভদারিনী যাত্রা, ক্ষত্রবার্ীদিগের- নর 
সতত কর্তনা ; তাহা বলিতেছি, শ্রবণ বরণ" 
বরণাতে অবগাহনপুর্রবক প্রথমে শৈলেশ্বরকে 

নিরীক্ষণ করিয়া! গঙ্গাষমুনাসঙ্গমে শ্সানাস্তে 
সঙ্গমে্বরকে সন্দর্শন করিবে। অনন্তর স্বর্সান- 
তীর্থে স্নান করত স্বলাঁনেশ্বরকে অবলোকন- 
পূর্বক মন্দাকিনীজলে অবগাহমাস্তে মহেশ্বরকে 
সন্দর্শন.পরে হিরণ্যগর্ভতীর্থে ম্লান করিয় হিরণ্য 
গর্তেশ্বরকে নিরীক্ষণুন্তে মণিকূরিকাতে গান ও 
ঈশানেশ্বরকে অবলোকনপূর্বক গোপ্রেক্চ 
কুপজল স্পর্শ করত গ্োপ্রেক্ষেশ্বরকে সন্দর্শন 
করিবে। অতঃপর কাপিলেয় হদে অবগাহন 
করিয়া বৃষধবজকে নিরীক্ষণ করত উপশাস্তকৃপে 
উলক্রিয়া সমাধাপুধস্থ উপশান্তেশ্বকে অব. 
লোকল করিবে । পরে পঞ্চচুড় ভুদে হ্বান 
করিয়া জো্টস্থানের অর্চনাপূর্ধ্ক চতুঃসমুদ্কূপে 
ননানান্তে চতুঃসমুদ্রেশ্বরের সন্মুখবন্ভা বাপীর 
জলম্পর্শ করিয়৷ তাহাটক সন্দর্শন করিবে। 
অনস্তপন শুক্রেশ্বর কুপে স্নান করিয়। শুক্রেশ্বরকে 
অবলোকনান্তে দণ্ডখাততীর্থে' ল্লান করত 
ব্যারেশ্বরেয় অচ্চনাপূর্ববক পে 
ন্লান ও মহালিঙ্গ জন্বুকেশ্বরকে পুজ। করিবে। 
মানব, এইরূপ যাত্রা করিলে পুনরায় আর 
ছঃখসাগরন্বরপ সংসারে জন্মগ্রহণ করে না। 
কুষণপ্রতিপদ হইতে চতুর্দশী পর্যন্ত প্রত্যহ 
এই যাত্রা করিবে। একাদশায়তনোত্তব অন্ত এক 
প্রকার ধাত্রা মানবগণের কর্তবা। অগ্রীপ্রকুণ্ডে 
অবগাহনপুক্বক ক্রমে অগ্বীধেশবর উর্বশীশ্বর 
নকুলীশ্বর, আধাটীশ্বর, ভারভূতেশ্বর, লাঙ্গলীশ্বর 
ত্রিপুরা শ্তকেশ্বর মনঃপ্রকাশেশ্বর, মদালসেস্বর ও 
তিলপর্ণেশ্বর নামক একাদশ লিঙ্গের যত্ু- 
পূর্বক পুজা করিবে ; মানব এই যাত্রা করিলে 
রুদ্রত্ব লাভ করিপ্না থাকে । এক্ষণে অনুপম 
গৌরীয।ত্রার বিষয় কীর্তন করিতেছি ; শুরু 
পক্ষে তৃতীয়াতে গ্রঁ যাত্রা করিলে পরম সমুদ্ধি 
লাভ হয়) মানব, প্রথমে গোপ্রেক্ষতীথে স্নান, 
করিয়া 1 দেবীর নিকট উপস্থিত 



এ পরে জ্যেষ্টবাপীতে ্গামান্তে জোঠা- 
পুজা করিয়া জ্ঞানবাপী গ্নানানস্তর 

ৃ গৌরী ও শঙ্গারগৌরীর পুজা ; বিশাল- 
'- শঙ্গান্গান ও বিশালাক্ষীপুজ! এবং ললিতাতীর্ঘে 
“ অবগাহন ও ললিতাদেবীকে অর্চনা করিবে। 

পরে ভবানীতীর্ঘে স্ানান্তে ভবানীর পুজা 
: করিয়া, বিন্তীর্ঘে স্নান ও মঙ্গলা দেবীর 

অর্চনাপূর্বক স্থিরলক্ীলাভের জন্য মহা" 
লক্ষ্মীকে পৃঙ্গা করিবে। যে ব্যক্তি, মুক্তিগ্গেত্ 
কাশীধামে পৃর্ধোক্ত যাত্র' করে, তাহাকে 

ইহকালে কখন ছুংখ ভোগ করিতে হয় না। 
মানব প্রতি বদর এই কাশীধামে বি্ব্থরের 
ধাত্র। ও তাহার প্রীতির জন/ ত্রাঙ্মণগণকে 
মোদক দান করিবে। মঙ্গলনারে ভৈরবযাতরা 
করিলে সমস্ত পাতক বিন হয়। রবিবারবুকত 
যী বা অপ্তমীতে সমুদয় বিদ্বশীস্তির নিমিত 
রবিযাত্র। বিধেয়। অগ্রমী ব! নবমী তিথিতে 
চণ্তীযাত্র! করিলে পন্ম শুভ লাভ হয়। 
গ্রতিবংসর অন্তর্গেহে্ঁ যাত্রা করা কন্তব্য। 
মানবগণ) "অথে প্রাতঃম্গান করিয়া, পঞ্চ, 
বিনায়ক ও বিঘ্বেশ্বরকে প্রণামপুক্ধক নিন্লাণ- 
মণ্ডপে অবস্থিতি করত, পাপরাশিশান্তির নিমিত্ত 
“আমি অন্তগৃহের যাত্রা করিব" এইরূপ সম্থলপ 
করিয়া মণিকর্ণিকায় মৌনভাবে অবগাহনান্তে 
মণিকীশ্বরকে অর্চনা, কগলেশ্বর ও অশ্বতরে- 
স্বরকে প্রণিপাত এবং বান্ুকীশ্বরকে অর্চন! 
করিয়া, ক্রমে পর্বীতেশ্বর, গঙ্গাকেশব, ললিতা- 
দেবী, জরাসন্ধেগ্র ও সোমনাথকে অবলোকন 
পূর্বক ব্রাহেশ্বরকে পুজা করিবে। অতঃপর 
বহ্গেশ্বর ও অণস্তীশ্বরকে নিরীক্ষণ এবং 
কাখপেশ্রকে প্রণাম পুন্্নক ক্রমে হরিকেশেশখবর 
'বৈদযনাথ ও ধবেশ্বরকে দর্শন, গোক'ঘশ্বরকে 
অর্চনা) হাটকেশ্বরসমীপে, গমন ও অস্থিক্ষেপ- 
ভড়াগে কীকশেশ্বরকে সন্দর্শন করিয়া ভার. 
ভুতেশ্বর, চিত্রপতপ্তেখ্র ও চিত্রঘণ্টা (দেবীকে 
নমঞ্চার পুষ্বক পঞ্লুপতীস্বর, পিত'মহেশ্বর, 
খ্লেসেশর, চনোখরার বারেখর, বিদ্বের, 
অদীখবর, নাগেখর হরিশনেন্থর এবং. চিন্তামনি- 

বিনায়ক ও সেনাবিনায়ককে সন্দর্শন করিবে। 
বসিষ্ঠ ও বামদেবকে অবলোকন এবং মীমা- 
বিনায়ক ও করুণেশমন্লিধানে গমন করিবে। 
অনত্তর ক্রমে ত্রিসন্ধ্যশ্বর, বিশালান্ষী দেবী, 
ধরব, আশাবিনায়ক, বৃদ্ধাদিতয, চতুর্বত্রে- 
শ্বর, ব্রাহ্মীখর, মনঃপ্রকাশেশর, ঈশানেশ্বর 
চণ্ডী ও চগ্ডেশ্বর এবং ভবানীশঙ্করকে অব- 
লোকন পুর্্ঘক চুশ্িগণেশকে প্রণাম করিয়া, 
রাজরাজেশ্বরের পুঙ্গা করিবে । তৎপরে ক্রমে 
লাঙ্গলীগ্বর, নকুলীখ্বর পরানন্দেশ্বর, পরদ্রব্যে- 

'শ্বর, প্রতিগ্রহেশ্বর, নিক্ষলন্বেখ্বর, মার্কেয়েশ্বর, | 

পরমেশ্বর ও গঙগেশ্বরের অর্চনা, জ্ঞানবাপীতে 
স্নান এবং নন্দিকেশ্বর, তারকেস্বর, দণ্ডপাণি, 
মহেশ্বর,  বীরভদ্রেশ্বর, অবিমুক্েশ্বর' ও 
পঞ্চবিনায়ককে গ্রণিপাত পুরঃসর বিশ্বনাথের 
নিকট গমন করিবে। তৎপরে মৌনভাব 
পরিছারপূর্মক “হে শন্তো ! যথাযোগ্য মৎকৃত 
এই অন্তগৃণ্হযাত্রা ন্যনই হউক, আর অতি- 
রিক্তই হউক, আপনি ইহাতে আমার প্রতি 
প্রসন্ন হউন" এইবপ মন্ত্র পাঠ করিয়া, ক্ষণকাল 
ুক্তিমগ্ডপে বিশ্রামানন্তর, পুণ্যাস্ব| মানব, , 
নিষ্পাপ হইয়া শ্বভবনে গমন করিবে আর, 
মানব হরিবাসরে মহাপুণ্যপমৃদধি নিমিত্ত সমুদয় 
বিষুতীর্থে যাত্র! করিবে। ভাদ্রমাসের পঞ্চ, 
দ্রশী তিথিতে কুলস্তত্ের অর্চনা করিলে 
রুদ্রপিশাচত্বজনিত ছুঃখভোগ হয় না! তীর্থ- 
বাসী মানবগণ, শ্রদ্ধাপুর্বক পৃর্্োক্ত ধাত্রা 
সকল করিবে, বিশেষ পর্্বদিনে সর্ধবতোভাবে 
সমুদয় কর্তন্য। পুণ্যশালী ব্যক্তি, বিনা 
যাত্রায় কখনই দিবস নিষ্ষল করিবে না। 
প্রতিবর্ধ পরমধতে অগ্রে ভাগীরধীর ও পরে 
বিশেশ্বরের যাত্রা অবশ করণীয়। কাশীবাসী 
যে দিবস বিনা যাত্রায় নিক্ষল হয়, সেই. দিনেই 
তনীয় পিতৃগণ নিরাশ হইয়া থাকেন এবং য়ে 
দিবস বিশ্বেশ্বরকে অবলোকন না করে,নিঃসন্দেহ. 
সেই [দিন সে কালরপ সর্প ও মৃত্যুকর্ৃক দুষ্ট, 
হয়। যে ব্যকি, মণিকর্ণিকায় স্নান ও বিশে 
শ্বরকে নিরীর্ঈণ করে, সে সত্য সই সমুদয় 



রর 
হন ৪ শে 

নি লা তত 

তীরে বান ও সময যাত্রার লাভ ফল করিয়]। 
শ্ধাকে। এইজন্ত প্রতিদিন মণিকর্ণিকায় স্নান 
ও বিশ্বেশ্বরকে দর্শন করা অবগ্াকর্তবা । হে 
হত! স্বন্দপুরাণীস্তর্গত এই কাশীমাহাত্থ্য 
শ্রবণ করিলে মানব, অশেষ পাতিকী হইলেও 
কখন নিরয়গামী হয় ন]। হেত! একমাত্র 
কাশীখণ্ড শ্রবণে যাবতীয় তীর্ঘশ্নানের ফল 
নিশ্চয় লাভ হয়। কেবল কাশীখণ্ড শ্রবণ 
করিলে মানব, নিঃসন্দেহ সর্বপ্রকার দান ও 
বহুল যঙ্ঞানু্টানের পণ্যভাগী হইতে পারে। 
উগ্র তপোন্ুষ্টানে যে মহং ফল, কাশীখণ্ড- 
শ্রবণেও সেই ফল হয়। কেবল কাশীখণ্ড- 
শ্রবণেই মানব্গণ, সা বেচত্ৃষ্টয় পাঠের 
সদ্ূশ ফলভোণী হইয়া থাকে। গয়াক্ষেতে 
পিগুপ্রদান আর কাশীখণ্ড শ্রবণ, উভযেই 
পিতপুকুষ্গণ সমান তৃণ্ত হন। যাহারা, পরম 

মঙ্দলজনক কাশীখণ্ড শ্রবণ করে, সেই স্থির- 
চেতা মানব্গণ সমুদয় পুরাণশ্রবণের ফল লাত 

করিয়। থাকে এবং ধে মানব্গণ পরমোভুম 
কাশীমাহাত্ম্য শ্রবণ করে, সেই সকল মহা- 
পৃণ্যশীল ব্যক্তি সমুদয় ধর্মশাস্বশ্রবণের ফল- 
ভাগী হয়। হে' দ্বিজ! ভগবান মহেশ্বরের 

এইরূপ পরম আজ্ঞা যে, সকলেই শদ্ধাসহকারে 
সম্পূর্ণ কাশীথণ্ড পাঠ ও শ্রবণ করিবে এবং 

যদি কেছ ইহার একটামাত্রও আখ্যান শ্রবণ 
করে, সে নিঃসংশয় সমুধয় ধম ও ধন্মশাস্- 
শ্রবণের পুণ্যভাগী হইবে। এই কাশীখগ্ড 
ম্হাধন্মের একমাত্র কারণ, মহাধগ্রতিপাদক 
ও জর্কপ্রকাপ্র আ্মভীষ্টলাভের ন্দান্ স্বরূপ 
বলিয়া প্রসিদ্ধ । ইহা শ্রবণ করিলে মানব- 
গণের মোক্ষপদও . দুরবন্তী হয় না এবং 
তাহাদিগের প্রতি, পিতৃগণ, সমুদয় হুরগণ, 
গ্ুনিগণ ও জনকারি-ব্রক্মষিগণ প্রসন্ন হইয়া 
থাকেন। অধিক কি, কাশী-মাহাজ্যশ্রবণে 
চতুব্বিন উতনিচয়ই শ্রোতার এঠি দিঞ্ন্দেহ 
সত্ু্ট হন, থে জ্ঞানী পুরুষ, সমণ্ত কাশীখণ্ড, 
কিংবা "মদদে: কিংবা পাদমাত্র অথথা পাদাছ, 

শন অধ্যায়। নি নি 

মাত্র আধ্যানও শ্রবর্ণ ং রান, কো 
পরম নমস্ত ও দেববৎ পুজ্য হট্ট্য। থাকেন; 
তাহার সস্তোষার্থ তাহাকে পরম জমাদরপ্রু 
বিবিধ বন্্র-রত্বাদি দান করা কর্তব্য, কারণ 
তিনি সন্ত হইলে নিঃসন্দেহ বিশ্বের সন্তুষ্ট 
হইয়া থাকেন। যেস্থানে এই পরম আনন্দ- 
নিদান কাশীখণ্ড পাঠ হয়, তথায় কোনরূপ 
অমঙ্গল উপস্থিত হয় না । যে জ্ঞানবান্ ব্যক্তি, 
কাশীখণ্ড শ্রাধণ, পাঠ ব' শরণ করেন, তাহারা 
সকলেই রুদ্রস্বরপ । উক্ত পাঠক ও শ্রাবককে 
হিরণ্য, ধেন, বানি, অন্ন গদ্পুস্তক দান করিবে। 
থে ব্যক্তি, এহ স্থরম্য পুস্তক লিপিবদ্ধ করিয়া 
ত্রাহ্মণহস্তে সমর্পণ করে, সে নিঃন্দেহ 

সমুদয় পুরাণদানফল পায়। এই কাশীধণ্ডে 
যতগুলি আখ্যান, প্লোক, প্লোকপাদ, বণ, গঞ্জ 
পত্রপংক্তি এবং -গুকবন্ধনবন্ধ্ে যতগুলি ত্স্ত 
জসত্র ও চিত্রকার্য থাকিবে, পুস্তকদাত 
তাবতধুগসহত্র শ্বগধামে পরমানন্দে অবস্থান 
করিবে। যে ব্যন্টি, দ্বাদশবার এই কাশীখ 
শ্রবণ করে, শঙ্গনানরগ্রহে তরায় আহার বঙ্গ 

হত্যাপাতকও দূরীভূত হইয়া থাকে। অপুত্রব 
ব্যক্তি যদি যথাবিধি ন্লান ককিয় শ্রদ্ধাসহকাযে 
ই পুস্তক শ্রবণ করে, শিবাজ্ঞাপ্রভাবে ফ্ 

পুত্ররত্ন লাভ করে। হে সত! অধিক আর 
কি বলিব, যে যে বাক্তির যেযে অভিলাষ 

ইহ] শ্রবণে তাহাদিগের তসমস্তই সফন 
হয়। দুরদেশে থাকিয়াও কাশীখগু শ্রব 
করিলে, শহ্রান্ডার সে কাশীবাসের 
লাভ করে। ইহা শ্রবণ করিলে সদাশয 
মানব্গণের সর্ধত্র বিজয় ও সৌভাগ্য ঘটে 
যাহার প্রতি বিখেশর প্রসন্ন, সেই পুণ্যাতথ 
মহানিন্বলচেতা মানবেরই ইহ! শ্রবণে অন্ভি 
রুচি হয়। মানব্গণ, সর্ববমঙ্গলসিদ্ধির নিমিত্ত 
স্বীয় ভবনে এই অত্যন্ত মঙ্গলকর মনো 
কাশীখণ্ড, লিখিত করিয়া! পূজা করিবে। 

শততম অধ্যান্ব সমান্ত ॥ ৯০০ ॥ 

কামীখওড সমপরণ: 





বয় বীকা। 
বিজয়। বটিক। এবং কুইনাইন। 

1 কুইনাধিন সেবনে যে জর ঘায় না, বিজয়া বটিকায় সহজেই তাহা আরাম হয়! দশ পনর 
*. দিন অন্তর পুনঃ পুনঃ জবররোগে ধিনি কষ্ট পাইতেছেন, বিজয়! বটিকা তাহার জররোগে 
 দা্-ষরণ + | 

বিজয়! বটিকার নিকট কুইনাইন চিরপরাজিত ! বিজয়! কটিকার প্রাহুর্তাবে অনেক গ্রাম 
গরে কুইনাইনের প্রত কমি আসিতেছে । বিওয়! বটিকার 'গুই গুণে অনেকেই মোহিত । 

শি 

বিজয়া বটিকা রাজ। কর্তৃক প্রশংসিত। 
টাকার দেই ভূতপূরব্ষ বান্ধব-সম্পাদক,_-ব্সাহিত্যের সেই সর্ধপ্রধান-সংস্কারক, রায় 

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাহুর এ সম্বন্ধে কি লিখিয়াছেন,_দেখুন না, কন? 
"আপনার বিজয়৷ বটিকা অতি উৎকৃষ্ট উষধ। আমার উপদেশকমে অনেকেই উহা 

ব্যবহার করিয়াছে এবং ব্যবহারে বিশেষ উপকার পাইয়াছে। ঢাকা ভাওয়ালের রাজা বিজয়] 
টিকার নিতান্ত পক্ষপাতী । রাজা বিজয়া বটিক! সেবন করিয়। নিজে বিশিষ্ট উপকার লাভ 

1ছেন এবং পোষাপরিজনের মধো অনেককে উহা! সেবন করাইয়া উপকারিতাদর্শনে 
।হইয়াছেন। এবার শারদীয় পর্ব্বাবকাশের একটুকু পূর্বে রাজার .সহিত আমার বিজয় 

বটিকার কথ! লইয়৷ আলাপ হইয়াছিল। তখন তিনি শতমুখে উহার প্রশংসা করিয়াছিলেন ।' 

গঙ্গোপাধ্যায়ের পত্র। 
মহাশয়! আতর পুত্রবধূ, হালিসহরে বহুকাল জর ও গ্লীহাতে ক্রেশ পাইয়াছিলেন। 

নানাপ্রকার চিকিৎসায় কোন ফল' না পাওয়াতে, তাহাকে গত আইখিন মাসে, প্রয়াগে লইয়া 
যাওয়া হয়। সেধানে অবস্থিতি করিয়াও তিনি হর ভোগ করিতে ধাকেন। তথাকার ববি- 
রাজের দ্বার! তাহার চিকিৎসা করান হয়। কিন্তু তাহাতে কোন ফল না হওয়াতে, আমি 
আমার একজন বন্ধুর পরামর্শে তাহাকে বিয়া বটিকা সেবন করাই। আহলাদের বিষয় এই 
যে, এক' সপ্তাহ'সেবনের পর তীহার উপকার দর্শে। ক্রমে ক্রমে তিনি বল পাইতে থাকেন 
। এবং ছুই মাম পরে তিনি মম্পূ্ীপে আরোগ্য লাভ করেন। প্রায় ছই মাস হইল তিনি 
বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। বিজয়া বটিকা সেবনে সে. হর ত্যাগ হয়। এধন ভিমি 

| বগ তাল আছেন। 

জীদীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়। হালিসহর ২৪ পরগণা। $ .) 



ইংরেজ-রমপীরপত্র। . . 
নয় মাসের অররোগ হইতে অব্যাহতি“লাভ। ক 

পঞ্জাবের লাহোরনিবাসিনী ইংরেজমহিলা শ্রীমতী হারিস্ রজার্স ইংরাজীতে যে 
'লিখিয়াঞ্ছেন, তাহার অনুবাদ এইরপ,-“বিপয়৷ বটিকা অভ্ুতশক্তিসম্পয়। নর মামকা| 
আমি জরে ভূগিতেছিলাম। কিছুতেই আরাম হই নাই। অবশেষে, আমি আপন 
বিজয়। বটিকা! সেবন করিয়া, সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছি। আর এক আহ্লাদের কথা এই,-। 
এই অতি দ্বল মূলোর বিক৷ দ্বারা আমি ডাক্তারি চিকিৎসার প্রভূত অর্থব্যয় হে 
রক্ষা পাইয়াছি!” 

ডেপুটা মাজিষ্টরের পত্র। 
গভীর শোধযুক্ত ফোড়। €ওয়ায় আমি বিষম জরে তুগিতেছিলাম। ডাক্তারী চিকিৎসায় 

কৌন ফল পাই নাই, ভ...শষে আপনার বিজয়া বর্টিক! সেবন করিয়। মম্পূর্রিপে 'মারোগ্য 
হইয়াছিলাম। মেই অবাধা বয়! বঁইক্কার উপর আমার প্রগাঢ় ভক্তি। ইহা! উৎকৃষ্ট টনিক। 
ইহা সেবন করিলে স্বচ্ছন্দে কোঠ খোলস হয়_-জর এবং সর্দি শরীরে আসিতে দেয় না। ! 

ীন্রীনাথ গুপ্ত, ডেপুট মাজি্রেট, ঝুলনা, বদেশ। 

উকীলের পত্র। 
আমার মাতুল মহাশয় প্রায় আড়াই মাসকাল ধরিয়! তুগিতেছিলেন। ডাক্তারী কবিরা 

কোন ওঁষধে জর ত্যাগ হয় নাই। জাগি রো বটিক৷ আনাই: 
ব্যবস্থা করানয় একেবারে জর ত্যাগ হইয়াছে। বিজয়! বিকার ক্ষমত! দেখিয়া আশ্চ্ 
হইলাম। পূর্ব বিজ্ঞাপন দেখিয়! বিজয়! বটিকার উপর আমার তাদশ ভক্তি জম্মে নাই 
কিন্তু খুন নিরুপায় হইলাম, তখন বিজয় বটিক! আনিতে বাধ্য হইলাম। এখন দেখির্তো 
বিজয়া বঁটক৷ জ্বর আরামের পক্ষে বড়ই উপকারী। এক কৌটা ব্যবহার করিঘ্নাই তাহার জ 
ত্যাগ হইয়াছে । আরও এক কৌটা ৩নং পাঠাইবেন। 

শ্রীকানাইলাল ঘোষ 9, 1, 
উকীল, জজ-আদালত, বর্দমান। 

হিন্মুস্থানী উকীলের পত্র। 
মৃহাশয়! আপনার বিজয়! বটিক! সেবন করিনা ৫টা গলীহা রোগী আরোগ্যলাভ করিয়াছে 

অনুগ্রহপূর্ববক ৩ নশ্বরের আর এক বাস্স ভিঃ পিঃ পোষ্টে পাঠইয়! দিবেন। বিজয় বট 
নী তি রোগ, সুবিশেষ ফলত 

জ্রী্ষীপ্রসাদ বি, এল উকীল, ছাপরা) (সারণ ) 



০ 

টি ৭১ ৭৯ মং কাম হো, কলিকড়া। 

"এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি ও লাকিমী বিফল?) ৃ 
রোহিলখণ্ডের অন্তর্গত রামপুর স্টেটের হাইস্ুলের প্রিন্সিপাল, বি, সিংহ কি লিখিয়াছেন, 
নি) রি 

 ্বধাক্রমে এলোপ্যাধি, হোমিওপ্যাথি এবং হাকিমী মতে দীর্ঘকাল ধরিয়া চিকিৎসা 
যাও, যে সকল রোগীর আদৌ কোন ফল ছয় নাই, ইতিপূর্বে আপনার নিকট হইতে যে. 
$ কৌটা বিজয়া বটিক1 আনাইয়াছিলাম, আহা তাহাদিগের পক্ষে যেন মন্ত্রশততির স্ঠায কার্য 

'রিয়াছে। আমার পরিচিত বন্ধু বান্ধবগণকে আপনার ম্যালেরিয়া-ঘটিত কম্পজরের এই 
স্তরিকল্প ওষধ সাদরে গ্রহণ করিতে আমি ইতিমধ্যেই অনুরোধ করিয়াছি ।” 

রাজ-চিকিৎসকের পড় । 
রাজপুতনার উপয়পুর রাজ্যের সম্নিছিত রাজধানী ধর্ম্জয়গডর মহারাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত 

[জিংসিংহ দেব বাহাছরের হৃবিজ্ঞ গৃহচিকিৎসক শ্রীযুক্ত স্ল্ব্শ। াথ সেন গুপ্ত মহাশয় কি 
ীিয়াছেন দেখুন, 

"উদয়পুর রাজাথণ্ডে আমি প্রথমে কয়েকটা রোগীর জন্য আপনার বিজয় বটিকা-আনাইয়৷ 
বহার করাতে বিশেষ ফল পাইয়াছি। বিজয়! বটিকা-_উপদেশ-মত 'সবন করিলে, নিশ্চয়ই 
গুভফল পাওয়া যায়,_ইহা আমার পরীক্ষিত। ইহা ম্যালেরিয়৷ জরে ও মজ্জাগত জরে আশ 
টপ এই ওঁধধ বেশী দিন নিয়মিত ব্যবহার করিলে দাস্ত পরিখা ও দেহের 

নাধন হয়।” ॥ 

এমাহুয়েল নাহেবের পত্র। 
(ব্জানুবাদ) 

॥ আপনার আবিষ্কৃত ওধধ প্রকুতই যাচ্মন্ত্রের স্তায় কাধ্য করে। আমি জবর, শিরাপীড়। 
|ভূতি জটিল রোণ্ন ছুই বংসরকাল কষ্ট পাইতেছিলাম, দেহ আমার বড় ছূর্বল হুইয়াছিল। 
ধ চিকিৎমক যে ওষধ ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাই সেবন করিয়াছি, কিন্তু কিছুতেই উপকার 
বাই নাই । অবশেষে দিবসে তিনটা করিয়া কেবলমাত্র ছয় দিন আপনার বিজয়া ঝটিকা দেবন 
রুরিয়াছি। এখন আমার বোধ হইতেছে, আমি নবজীবন প্রাপ্ত হইয়াছি। আপনার ওঁযধের 
বৃস্ত আপনাকে ধন্তবাদ দিতেছি। অনুগ্রহ পূর্বক ভিঃ পিঃ ডাকে ৫৪ বটিকার এক কৌটা 
(বিজয় ঝটিক! ও তিন আউন্স শিশির এক শিশি ফুলেল! পাঠাইবেন। 
এ এল্, এমানুয়েল, 

মিশন ওয়ার্ক সপের ম্যানেজার, 
২৭ নং সিবিলল্লাইন কাণপুর। 

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ। 



এ চকু হল কলমত ০ সদ) পক টম এন 5 রিনি এ 8৮ 

“৯ মং হারিসন রোগ) কলিকাতা! 

দেশ-প্রসিদ্ধ পণ্ডিত জীযুক্ত শশধর তর্বচূড়ামণি মহাশয়ের 

আশীর্ববাদ পত্র। 
* প্পরম কল্যানিয় স্্রীমান্ বি, বন্ধু এগ কোং কল্যাণবরেযু । 1 

... পাত ছুই বদর যাবৎ আমাদের প্রাপপুর গ্রামে, ঘোরতর ম্যালেরিরা উপস্থিত ্ু 
:" ভৃত্যামাত্যসহ আমার বাড়ীর সকলেই ক্রমে ক্রমে বিষম আরে সমানান্ত হয়েন। প্র 
, ্লাহা এবং যু দকগেরই হইল! এলোপ্যাধিক, হোমিওপ্যাথিক এবং নান প্রকার কবিরা" 
1 চিকিৎসা যতদূর সম্ভবে, তাহার ক্রি করিলাম না; কিন্তু কিছুতেই বিশেষ কোন: 
/ কাহারও হইল না) কেবল সাময়িক কিছু কিছু উপকার হুইত মাত্র! পরে কোন 
: উধবিক্রেতার :বাতন প্শনাইয়াছিলাম ; তাহাও মেইরূপ ব্যর্থ হইল । তহৎপরে ভাগ্য 
সকলকেই একবার বিজয়াখ্বটিক। সেবন করাইয়া দেখিতে ইচ্ছা হইল এবং তাহা আম্মা 
ক্রমে সকলকেই দেবন কঁযাইলাম। এখন ৬ভগবংকৃপায় সেই বিজয় বটিকাই আ 
বাড়ীর সকলকেই জীবনদানঃ করিয়াছে। সকলকেই সেই হুদারুণ রোগস্কট হইতে 
করিয়া প্রকৃতি করিয়াছে“ বিজয়া বটিকাটু আমার বাড়ীর সকলের জীবনসহায় হইয়া? 
সবতরাৎ ইহার উপযুত্+্রশবার দিতে পারি, এমভ আমার অন্ত কিছুই নাই). কে, 
কায়মনোবাক্য-সশ্মিলিত-আশীর্ববাদ মাএ! আীশশধর দেবশন্মা (তর্কচূড়ামণি ) প্রাপু, 
সদরপুর ফর্িপুর 1" 

। মুমুধুরদেহে প্রাথসঞ্চার। 
আনন্দমংকারে জানাইতেছি যে, আপনাদের “বিজয়া বটিকা* সেবনে আমি বিটে 

ফললাত করিয়াছি । অন্ধন্য আপনাদিগকে ধন্তবাদ না দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলাম না 

আমি চৌদ্দ মাম কাল ্লীহা ও যরুৎ সংযুক্ত ম্যালেরিয়া! জরে বড়ই কষ্ট পাইতেছিলাম। 
বধাক্রমে এলোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাধিক, টোটক! টাটকি কত রকম ওঁষধই খাইলাম এব 
স্থান পরিবর্তন প্রভুতিতে কত অর্থ ই নষ্ট করিলাম কিন্তু কিছুতেই আর রোগের উপশম হইদ. 
না। কলিকাতায় থাকিয়৷ খ্যাতনাম! ডাক্তার আর, এল, দন্ত মহোদয়ের চিকিৎসাধীনে ছয় 

মাস কাল থাকিয়াও কোনও উপকার না পাইয়া পরিশেষে আযুর্ধেদমতে চিকিৎসা কাই 

মনস্থ করিলাম। ন্যনাধিক ছুই মীদকাল কবিরাজি ওষধ মেবন করি) কোন উপকার না 
গাইয়। জীবনের, আশ! কম ভাবিয়া, ক্রমশঃ বড়ই হতাশ হইয়া পড়িলাম। অবশেষে কোন 

আত্মীয় ব্যক্তির অনুরোধে আপনাদের ১নং বিজয়া! বটিকা এক কৌটা আনাইয়া সেবন করিতে 
আরন্ত করি। কিন্তু বলিব কি, এক কৌট! শেষ হইতে না হইতেই, আমার হতাশ-জীবনে 
আশার মঞ্চার হইল।, পুনরায় ছুই কৌঠী ওনং বিজয় 'বটিকা আনাইলাম | উহ! সেক 

করিতে করিতে অন্তান্ত উপসার্মিকল একেবারে দূর হইল এবং এক মাস মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্খ,? 

৷ লা করিলাম। বিজয়া বটিকাই আমায় ম্কট রো হইতে মুক্ত করিয়া আমার জীবন-সহট 
(হইয়াছে হৃতরাং আমার এমত কিছুই নাই যে, ইহার কোন রাগ বিশেষ পুরষার তি? 
নি কেবল কারমনোবাক্যে আশীর্বাদ ক 

৮ স্্ীজক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পাউনান, --হ 












